
 

 

 

 

Notă 

referitoare la propunerea de a supune dezbaterii publice proiectul 

Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 15/2009 privind operațiunile 

de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat 

 

 

În sistemul pensiilor administrate privat, metodologia operațiunilor de încasări și plăți este stabilită prin 

dispozițiile Normei nr. 15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de 

pensii administrat privat, care reglementează inclusiv operațiunile legate de utilizarea activului personal net 

al participantului la un fond de pensii administrat privat.  

Având în vedere proiectul inițiat de modificare a prevederilor Normei nr. 7/2015 privind utilizarea activului 

personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, pentru aducerea și a acestui act 

normativ (Norma nr. 15/2009) pentru corecta reflectare în operațiuni a prevederilor referitoare la 

posibilitatea de a efectua și plăți eșalonate, în rate, pe o perioadă de maximum 5 ani. 

 

Necesitatea emiterii actului normativ  

Necesitatea emiterii actului 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; 

 atenţiei acordate protejării intereselor participanţilor la fondurile de pensii administrat privat; 

 corelării actului legislativ cu prevederile 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 operațiunilor de încasări şi plăți efectuate prin conturile fondului de 

pensii administrat privat, cu noi prevederi care să detalieze metodologia operațiunilor de încasări și plăți și 

pentru situația plăților eșalonate, în rate, pe o perioadă de maximum 5 ani. 

 

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

 detalierea categoriilor de operațiuni care se desfăşoară prin contul DIP pentru plăți eșalonate al 

fondului deschis la banca depozitar; 

 introducerea unei prevederi noi în metodologia contabilă legate de utilizarea activului personal net 

al participantului în caz de pensionare pentru limită de vârstă, prevedere care nu exista în actul 

normativ aflat în vigoare; 

 completarea unor dispoziții referitoare la plata activului personal net prin virament în cont bancar; 

 completarea categoriilor de operațiuni care se desfășoară prin contul operațional al fondului de pensii 

cu operațiunile privind încasarea cupoanelor, dividendelor și altor sume aferente plasamentelor 

efectuate precum și cu operațiunile privind transferul disponibilităților din/către alte conturi 

operaționale ale aceluiași fond. 


