
 
 

 

Notă 

privind aprobarea inițierii procesului de consultare publică asupra 

proiectului Normei de modificare şi completare a Normei nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare 

şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, cu modificările și completările ulterioare 

 

Cadrul de reglementare privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative este 

stabilit prin Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor 

facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 25/2015. 

 

La acest moment, legislația secundară prevede ca plata activului personal net al participantului sau 

beneficiarului la un fond de pensii facultative să se efectueze sub formă de plată unică a activului acumulat. 

Acest lucru se datorează faptului că sistemul de pensii private s-a regăsit în faza de acumulare, sumele 

strânse în conturile participanților au avut valori relativ reduse și nu au fost în general suficiente pentru a se 

constitui în plăți eșalonate, ca drepturi de pensie.  

 
Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui act normativ este ca urmare a faptului că administratorii de fonduri de pensii 

facultative au sesizat că mai mulți participanți au atins vârsta de pensionare, a faptului că Legea de plată a 

pensiilor nu este finalizată, dar și în conformitate cu principiile de protecție a participanților, este necesară 

modificarea cadrului legislativ secundar în sensul în care plata eșalonată pe o perioadă de maximum 5 ani 

să poată reprezenta o opțiune pentru participanții sau beneficiarii fondurilor de pensii facultative. 

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ 

Obiectivul proiectului de act normativ constă în actualizarea şi armonizarea cadrului de reglementare 

secundară aplicabil obligațiilor de raportare şi transparență în sistemul pensiilor facultative cu celelalte 

prevederi ale actelor normative secundare, a utilizării activului personal net al participantului sau 

beneficiarului, respectiv anexe de raportare în cazul plăților eșalonate. 

 

Principalele modificări aduse 

 introducerea unei noi anexe pentru a evidenția în mod distinct situația lunară a plăților eșalonate 

pentru participanții/beneficiarii care au ales această opțiune de plată; 

 elaborarea unei anexe cu privire la angajații administratorului fondului de pensii facultative, care va 

cuprinde informații cu privire la numărul de salariați, direcția/compartimentul/serviciul la care 

lucrează, specificarea timpului de lucru - cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă. Noua 

raportare va avea frecvență semestrială, se va încărca în SIR.  

 modificarea unor coduri de comandă din cadrul anexelor la normă, ca urmare a solicitării DSC, 

pentru o mai bună raportare a unor aspecte necesare a fi evidențiate în activitatea de supraveghere și 

de control; 

 introducerea raportărilor transmise în format editabil și a celor rectificative pentru raportul actuarial, 

raportul de audit intern,  raportul de control intern și raportul de risc; 

 modificarea instrucțiunilor cu privire la contribuția brută cu stabilirea datei de virare a acesteia 

pentru situația virării contribuției în tranșe; 

 introducerea formatului ISO 8601 pentru raportarea datelor în toate raportările transmise de către 

administratori. 


