
 

 

 

 

 

Notă 

referitoare la propunerea de aprobare a proiectului Normei pentru modificarea Normei nr. 26/2014 

privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat 

 

 

 

Cadrul de reglementare privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat este 

stabilit prin prevederile Normei nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii 

administrate privat. Reglementarea stabileşte procedura care trebuie îndeplinită de către administratorii de 

fonduri de pensii administrate privat şi de către participantul la un fond de pensii administrat privat în 

vederea realizării transferului activului personal de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de 

pensii administrat privat. 

 

Proiectul supus atenţiei propune modificarea modului de transfer al sumei din provizionul tehnic în cazul 

în care contravaloarea activului participantului care se transferă este mai mică decât valoarea garantată.  

 

Necesitatea emiterii actului normativ  

 

Pentru o abordare unitară asupra modului de transfer a sumelor necesare din provizionul tehnic pentru 

acoperirea valorii garantate în cazul transferului unui participant de la un fond de pensii administrat privat 

la un alt fond de pensii şi pentru consistenţă legislativă se impune modificarea prevederilor Normei nr. 

26/2014 pentru alinierea la prevederile Normei nr. 15/2009 şi ale Normei nr. 13/2012. 

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ  
constă în abordare unitară asupra modului de transfer a sumelor necesare din provizionul tehnic pentru 

acoperirea valorii garantate în cazul transferului unui participant de la un fond de pensii administrat privat 

la un alt fond de pensii. 

 

Principalele modificări aduse prin proiectul de act normativ vizează aspecte referitoare la: 

modificarea prevederilor art. 10 alin. (5) după cum urmează: „Art. 10 - (5) Transferul sumelor 

reprezentând diferența prevăzută la alin. (3) se face din contul administratorului fondului de la care se 

transferă participantul în contul de transfer al noului fond de pensii administrat privat, în numele 

participantului, în aceeași zi în care se efectuează transferul activului personal net al participantului 

respectiv.” 

 
 


