
 

 

 

 

Notă 

 privind aprobarea inițierii procesului de consultare publică asupra proiectului de modificare și 

completare a Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii 

administrate privat, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

În sistemul pensiilor administrate privat, activitatea de aderare și evidență a participanților se desfășoară 

prin intermediul administratorilor și prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice, în calitate de 

instituție de evidență. La nivel de reglementare secundară, aderarea și evidenta participanților la fondurile 

de pensii administrate privat a fost detaliată prin dispozițiile Normei nr. 1/2015 privind aderarea și 

evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Proiectul supus atenției propune, în principal, completarea dispozițiilor privind cazurile de încetare a calității 

de participant pentru participanții/beneficiarii care au optat pentru utilizarea activului personal net sub forma 

plăților eșalonate. 

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui act normativ este ca urmare a trecerii la o nouă etapă în ceea ce privește plata 

activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, respectiv o plată unică sau 

plăti eșalonate în rate, pe o durată de maximum 5 ani, precum și ca urmare a solicitărilor primite din partea 

participanților, discuţiilor din cadrul şedinţelor de lucru, a corelării cu modificările aduse prevederilor 

Normei nr. 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii 

administrat privat.  

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea reglementării privind încetarea 

calității de participant la un fond de pensii administrat privat, în cazul în care participantul/beneficiarul 

optează pentru plata eșalonată a activului personal net. 

 

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

prevederile art. 5 și 41 din Norma nr. 1/2015, în sensul completării acestor articole cu prevederi noi 

referitoare la activitatea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, în cazul solicitării, de 

către participanți/beneficiari, de a utiliza activul personal net sub formă de plăți eșalonate. 

 

 


