
Notă
privind proiectul Normei privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond 

de pensii facultative

1. Sumar

Conform  art.  93  alin.  (1)  din  Legea  204/2006  privind  pensiile  facultative,  cu  modificările  și 
completările ulterioare, activul personal este folosit numai pentru obţinerea 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 situaţii speciale, respectiv:

• în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 60 de ani, dar nu îndeplineşte una sau ambele 
condiţii prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea 204/2006;

• în cazul în care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile legii; 
• în  cazul  în  care  decedează  înainte  de  depunerea  cererii  pentru  obţinerea  unei  pensii 

facultative. 
Referitor la utilizarea activului personal net, până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, participantul sau beneficiarul, după caz, primeşte 
suma existentă în contul său, ca plată unică.

În  prezent,  pentru  aplicarea  prevederilor  referitoare  la  modul  în  care  activul  personal  al 
participantului  este  utilizat  în  situaţiile  speciale  anterior  menţionate,  la  nivel  de  reglementare 
secundară, este în vigoare Norma nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului 
la un fond de pensii facultative , cu modificările ulterioare (Norma nr. 14/2009).

Pentru aplicarea în mod corespunzător a cerinţelor de tehnică legislativă, actualizarea prevederilor 
referitoare la utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative are în 
vedere emiterea unei noi reglementări şi abrogarea Normei nr. 14/2009.

2. Expunere de motive

2.1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, dispoziţiile Normei nr. 14/2009 stabilesc modul în care activul personal al participantului 
este utilizat în cazul unor anumite situații speciale legate de împlinirea vârstei de pensionare, de 
invaliditate sau de decesul acestuia. Conform prevederilor Normei nr. 14/2009, până la adoptarea 
legii speciale privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, în situațiile 
enumerate mai sus, participantul sau beneficiarul, după caz, primeşte suma existentă în contul său, 
ca plată unică.  

Cadrul  de  reglementare  a  modului  de  plată  a  activului  către  participanți/beneficiari  vizează  în 
principal stabilirea drepturilor legale, precum și asigurarea protecției intereselor acestora.
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2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

Motivele care stau la baza emiterii acestui act normativ constau în:
• necesitatea  introducerii  unor  prevederi  legate  de  informarea  potențialilor  beneficiari,  în 

cazurile în care acest lucru este posibil având în vedere informațiile de care poate dispune 
administratorul;

• flexibilizarea  modului  de transmitere  către  administrator  a  documentelor  necesare  pentru 
plata  activului,  cu  scopul  eliminării  anumitor  impedimente  logistice  aflate  în  prezent  în 
sarcina participanților/beneficiarilor;

• necesitatea introducerii unei prevederi referitoare la obligația administratorului de a informa 
angajatorul cu privire la solicitarea de plată a activului făcută de un participant, în cazul în 
care  angajatorul  efectuează  plata  contribuției,  cu  scopul  evitării  situațiilor  de  plată  a 
contribuțiilor  efectuate  de  angajator  ulterior  plății  activului  și  închiderii  contului 
participantului;

• necesitatea  clarificării  unor  aspecte  legate  de  documentele  acceptate  pentru  dovedirea 
calității  de  moștenitor/legatar  și  a  cotei-părți  cuvenite  din  activul  personal  net  al 
participantului;

• flexibilizarea cerințelor legate de întocmirea documentației necesare pentru plata activului în 
cazul beneficiarilor  minori;

• flexibilizarea  termenului  de  transmitere  a  informării  cu  privire  la  plata  activului  către 
beneficiar/participant, fără afectarea intereselor acestuia.

2.3. Prevederile proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ se aplică administratorilor de fonduri de pensii facultative. 

Obiectivul  principal  al  proiectului  de  act  normativ  constă  în  îmbunătăţirea  prevederilor  legale 
privind modul în care activul personal al participantului este utilizat în cazul unor anumite situații 
speciale  legate  de  împlinirea  vârstei  de  pensionare,  de  invaliditate  sau  de  deces.  Astfel,  prin 
proiectul de normă se urmăreşte crearea unui cadru de reglementare a modului de plată a activului 
către participanți/beneficiari mai flexibil și mai practic, având în vedere atât interesul acestora, cât și 
eficientizarea activității administratorilor. 

Prevederile proiectul de act normativ vizează aspecte referitoare la:
• Cazul  în  care  administratorul  ia  act  de  decesul  unui  participant.  În  această  situație, 

administratorul  va  proceda,  în  cel  mai  scurt  timp  posibil,  la  informarea  potențialilor 
beneficiari prin transmiterea, la ultima adresă de domiciliu sau de corespondență comunicată 
de către  participant,  a unei  informări  cu referire  la  drepturile  care  le  revin beneficiarilor 
asupra activului participantului, precum și la condițiile de exercitare a acestor drepturi; 

• Introducerea posibilității ca documentele necesare efectuării plății activului să fie transmise 
administratorului în copie legalizată prin intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de 
primire, spre deosebire de situația actuală în care participantul/beneficiarul trebuie să depună 
documentația personal sau prin mandatar;

• Introducerea  unei  prevederi  referitoare  la  obligația  administratorului  de  a  informa 
angajatorul cu privire la solicitarea de plată a activului făcută de un participant, în cazul în 
care angajatorul efectuează plata contribuției;

• Introducerea  actului  de  partaj  voluntar  în  lista  documentelor  acceptate  pentru  dovedirea 
calității  de  moştenitor/legatar  şi  a  cotei-părți  cuvenite  din  activul  personal  net  al 
participantului decedat; 
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• Introducerea posibilității ca, în cazul beneficiarilor minori, cererea de eliberare a activului să 
poată  fi  semnată  de  către  părinţi,  părintele  supravieţuitor,  tutore,  sau  de  către  curatorul 
desemnat  special  în acest  sens,  cu menţinerea obligativităţii  plăţii  activul  personal net al 
participantului  decedat  într-un cont bancar deschis pe numele minorului  sau prin mandat 
poştal la adresa de domiciliu a minorului;

• Extinderea  termenului  de  transmitere  a  informării  cu  privire  la  plata  activului  către 
beneficiar/participant  la  5  zile  lucrătoare,  față  de  prevederile  actuale  care  solicită 
transmiterea informării în ziua plății.

Întrucât nu este necesară perioadă de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi,  proiectul actului 
normativ  prevede  faptul  că  dispoziţiile  sale  vor  intra  în  vigoare  la  data  publicării  în  Monitorul 
Oficial, partea I. 

*
*     *
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