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Referat de aprobare 

referitor la proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al 

participantului la un fond de pensii facultative 

 

 

I. SUMAR AL SUBIECTULUI 

 

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

participantului la un fond de pensii facultative se desfășoară prin intermediul administratorilor de 

fonduri de pensii facultative. 

 

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

un fond de pensii facultative este detaliată prin dispozițiile Normei nr. 28/2017 privind utilizarea 

activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (Norma nr. 28/2017). 

 

Având în vedere importanța acestei activități în cadrul sistemului pensiilor private, ca urmare a 

evaluării prevederilor Normei nr. 28/2017 și a situațiilor apărute în practică, considerăm că se 

impune modificarea prevederilor acesteia în concordanță cu diversificarea modalităților de 

comunicare și de transmitere a documentelor între participanți și administratori, în contextul 

creșterii utilizării mijloacelor de comunicare electronice, precum și cu stadiul actual de dezvoltare 

al fondurilor de pensii facultative. 

 

Proiectul supus atenției propune modificarea și completarea prevederilor Normei nr. 28/2017 cu 

modalitățile de transmitere către administrator a documentelor aferente utilizării activului net al 

participantului care a împlinit vârsta de 60 de ani, respectiv prin intermediul serviciilor poștale, 

adrese de poștă electronică sau prin mijloace electronice, inclusiv aplicații puse la dispoziție de 

administrator. De asemenea, a fost introdusă o nouă modalitate de semnare a cererii de plată a 

activului net, respectiv prin intermediul semnăturii electronice calificate. 

 

 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Descrierea situației actuale 

 

Conform prevederilor art. 93 alin. (1) din Legea 204/2006 privind pensiile facultative, cu 

modificările și completările ulterioare (Legea nr. 204/2006), activul personal este folosit numai 

pentru obținerea unei pensii facultative. 

 

În baza art. 94 din Legea nr. 204/2006, un participant la fondul de pensii facultative are dreptul la 

utilizarea activului personal net acumulat în contul său, în anumite situații speciale, cum este cazul 

în care acesta a împlinit vârsta de 60 de ani, dar nu îndeplinește una sau ambele condiții prevăzute 

la art. 93 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 204/2006. 
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În baza prevederilor art. 94 se exceptează de la prevederile art. 93 situația în care: participantul nu 

îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) și c), caz în care primește 

suma existentă în contul său ca plată unică sau plăti eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 

ani, la alegerea sa. 

 

De asemenea, sunt prevăzute dispoziții privind modalitatea de depunere a documentației la 

administrator, în vederea primirii contravalorii activului personal net. 

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

 

Necesitatea emiterii proiectului de act normativ constă în: 

 completarea cadrului legislației secundare, respectiv pentru participantul la un fond de pensii 

facultative care a împlinit vârsta de 60 de ani, dar nu îndeplinește una sau ambele condiții 

prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 204/2006, prin introducerea unor noi 

modalități de transmitere a documentelor aferente utilizării activului net, care pot fi depuse la 

sediul administratorului, transmise acestuia prin intermediul serviciilor poștale, inclusiv adrese 

de poștă electronică ori prin mijloace electronice, inclusiv aplicații puse la dispoziție de 

administrator; 

 introducerea unei noi modalității de semnare a cererii de plată a activului net, respectiv prin 

intermediul semnăturii electronice calificate; 

 cerințele de modificare apărute în urma dezbaterilor din cadrul Direcției Generale - Sectorul 

Sistemului de Pensii Private referitoare la închiderea contului participantului la un fond de 

pensii facultative. 

 

Prevederile proiectului de act normativ 

 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ constau, în principal, în modificarea și 

completarea prevederilor Normei nr. 28/2017, astfel încât participanții care au împlinit vârsta de 

60 de ani, să aibă posibilitatea transmiterii documentației necesare utilizării activului personal net, 

atât prin depunerea fizică la sediul administratorului, cât și prin intermediul serviciilor poștale ori 

prin mijloace electronice, inclusiv prin aplicații puse la dispoziție de către administrator. De 

asemenea, s-a introdus o nouă modalitate de semnare a cererii de plată a activului net, respectiv 

prin intermediul semnăturii electronice calificate. 


