
 

Pagina 1 din 2 

Referat de aprobare 

referitor la proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un 

fond de pensii administrat privat 

 

 

 

I. SUMAR AL SUBIECTULUI 

 

În sistemul pensiilor administrate privat, operațiunile legate de utilizarea activului personal net al 

participantului la un fond de pensii administrat privat se desfășoară prin intermediul 

administratorilor de fonduri de pensii administrate privat și prin intermediul Casei Naționale de 

Pensii Publice, în calitate de instituție de evidență. 

 

În prezent, la nivel de reglementare secundară, utilizarea activului personal net al participantului la 

un fond de pensii administrat privat este detaliată prin dispozițiile Normei Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului 

la un fond de pensii administrat privat (Norma nr. 27/2017). 

 

Proiectul supus atenției propune modificarea prevederilor Normei nr. 27/2017, în sensul în care 

administratorii de fonduri de pensii administrate privat să poată avea acces la informațiile 

referitoare la beneficiari (moștenitorii participanților decedați), necesare  pentru utilizarea activului 

personal net al participanților decedați. 

 

 

II. EXPUNERE DE MOTIVE  

 

Descrierea situației actuale 

 

În prezent, în vederea îndeplinirii obligației de a verifica dacă beneficiarul este participant la un 

fond de pensii administrat privat, administratorii își transmit reciproc informații prin adrese, în 

termen de maximum două zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a unuia dintre aceștia. 

 

Conform prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii 

participantului decedat înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, au dreptul, după caz, la: 

,,a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant la un alt 

fond de pensii; 

b) plata unică sau plăti eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, 

dacă nu are calitatea de participant.” 

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui proiect de act normativ constă în completarea legislației secundare, 

pentru a facilita îndeplinirea obligațiilor administratorilor de verificare a apartenenței beneficiarilor 
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la un fond de pensii administrat privat și aceea de transmitere reciprocă de informații, și prin 

mijloace electronice puse la dispoziție de către A.S.F. 

 

La elaborarea actului normativ s-a avut în vedere adresa Asociației pentru Pensiile Administrate 

Privat din România (A.P.A.P.R.), înregistrată cu nr. RG 26898/16.09.2020, prin care A.P.A.P.R. a 

propus analizarea posibilității dezvoltării aplicației actuale folosite de participanți pentru 

interogarea apartenenței la fondurile de pensii private, în vederea facilitării accesului pentru aflarea, 

de către administratori, a apartenenței beneficiarilor la un fond de pensii administrat privat. 

 

Astfel, la nivelul A.S.F. a fost dezvoltată o aplicație informatică care permite aflarea apartenenței 

beneficiarilor la un fond de pensii. 

 

Prevederile proiectului de act normativ 

 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ constau în completarea prevederilor Normei nr. 

27/2017, astfel încât administratorii să aibă temeiul legal care permite aflarea apartenenței 

beneficiarilor la un fond de pensii prin intermediul aplicației informatice. 

 

Proiectul de act normativ se aplică administratorilor fondurilor de pensii administrate privat. 

 

 

 


