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Notă 

privind proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa 

participanţilor la fondurile de pensii facultative 

 

 

1. Sumar 

 

În sistemul pensiilor facultative, se manifestă o preocupare continuă privind asigurarea unui cadru 

legal solid, coerent şi predictibil, care să susţină dezvoltarea durabilă a sistemului de pensii private şi 

consolidarea mecanismelor de supraveghere, pentru o protecţie cât mai eficientă a participanţilor la 

sistemul de pensii private.  

 

În acest sens, în anul 2014, a fost demarat procesul de flexibilizare al Pilonului 3, proces care a avut 

în vedere eficientizarea procedurilor în ceea ce priveşte aderarea şi evidenţa participanţilor la 

fondurile de pensii facultative, în sensul eliminării situaţiilor în care administratorii returnează 

sumele plătite de participanţi, din diferite motive.  

 

Astfel, prin dispoziţiile Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile 

de pensii facultative, aşa cum a fost modificată prin Norma nr. 16/2014, s-a avut în vedere 

eliminarea obligativităţii înscrierii în actul individual de aderare a unei sume fixe de plată şi 

înlocuirea acesteia cu o sumă minimă, fără necesitatea returnării contribuţiilor către plătitor. 

 

Din practică, la nivelul administratorilor, au fost constatate interpretări diferite în ceea ce priveşte 

modificarea prospectelor pentru fondurile de pensii facultative.  

 

Pe cale de consecinţă, considerăm oportună modificarea prevederilor Normei nr. 2/2011 în ceea ce 

priveşte conţinutul alin. (1) al articolului 10, referitor la modificarea nivelului contribuţiei proprii la 

fondul de pensii facultative, astfel: „(1) Participantul poate, în orice moment, să suspende, să 

înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii.” 
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Menţionăm că modificarea propusă prin prezentul proiect are rolul: 

 de a crea o practică unitară la nivelul administratorilor de fonduri de pensii facultative în 

ceea ce priveşte modificarea valorii contribuţiei minime la fondul de pensii,  

 de a asigura eficientizarea mecanismelor prin care participantul poate modifica suma minimă 

înscrisă în actul individual de aderare; 

 de a elimina furnizarea de clarificări şi schimbul prelungit de puncte de vedere ASF – 

administratori, în procesul de autorizare al prospectelor fondurilor de pensii facultative.  

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În prezent, prevederile Normei nr. 2/2011, astfel cum a fost modificată şi completată prin Norma nr. 

16/2014, stabilesc, la art. 10 alin. (1), faptul că participantul poate, în orice moment, să suspende, să 

înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii, cu respectarea 

nivelului minim prevăzut în actul individual de aderare şi a nivelului maxim prevăzut de Lege.  

 

În paralel cu modificarea Normei nr. 2/2011, pentru armonizarea prevederilor acestora, a fost 

modificată şi Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative. În urma acestor 

modificări, administratorii şi-au aliniat conţinutul prospectelor fondurilor de pensii facultative 

administrate la noile prevederi ale celor două norme. 

 

În acest context, cadrul legislativ actual care reglementează modificarea de către participanţi a 

nivelului contribuţiei proprii la fondul de pensii facultative prevede următoarele: 

 Participantul poate modifica suma minimă înscrisă în actul individual de aderare, cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (11) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, 

cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Participanţii pot, în orice moment, 

să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (2), să suspende sau să înceteze 

contribuţiile la un fond de pensii facultative, înştiinţând în scris administratorul şi 

angajatorul, după caz, cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de data suspendării sau 

încetării contribuţiilor.” 

 Conform prevederilor art. 5, punctul 2, litera e) subpunctul (i) şi (iii) din Norma nr. 16/2010 

privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare, 

“prospectul detaliat conţine cel puţin următoarele informaţii: (..) e) informaţii privind 
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contribuţia exprimată în lei: (i) valoarea contribuţiei minime la fondul de pensii, fără a 

depăşi limita maximă a contribuţiei prevăzută de lege; (..) (iii) posibilitatea de modificare a 

valorii contribuţiei minime la fondul de pensii;” 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa 

participanţilor la fondurile de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare, 

„Persoana eligibilă datorează fondului de pensii facultative la care a aderat, de la data 

semnării actului individual de aderare, contribuţia în cuantumul minim prevăzut în actul 

individual de aderare.”  

 În temeiul art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2011, „Participantul poate, în orice moment, să 

suspende, să înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii, 

cu respectarea nivelului minim prevăzut în actul individual de aderare şi a nivelului maxim 

prevăzut de Lege”.  

 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  

Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în: 

 asigurarea unei funcţionări eficiente a fondului de pensii facultative şi protejarea intereselor 

participanţilor şi ale beneficiarilor; 

 clarificarea unor aspecte cu privire la modificarea prospectelor şi a sumei minime din actul 

individual de aderare;  

 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

Dispoziţiile proiectului de act normativ sunt aplicabile administratorilor fondurilor de pensii 

facultative. Obiectivul principal al proiectului de act normativ îl reprezintă îmbunătăţirea modului de 

încasare a contribuţiilor fondului de pensii facultative.  

 

Prin urmare, având în vedere practica constatată la nivelul administratorilor în ceea ce priveşte 

modificarea prospectelor cu respectarea art. 5, punctul 2, litera e) subpunctul (i) şi (iii) din Norma 

nr. 16/2010, considerăm că se impune modificarea prevederilor Normei nr. 2/2011 în ceea ce 

priveşte conţinutul alin. (1) al articolului 10, astfel: „(1) Participantul poate, în orice moment, să 

suspende, să înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii.” 

 

 


