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Norma nr. 3/2023  

 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale 

participanților la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008   

 

În vigoare de la 16 februarie 2023 

 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 16 februarie 2023.  

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. f), art. 46 alin. (1) şi ale art. 86 alin. (1) din 

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare,   

     în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 

alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,   

     având în vedere prevederile art. VIII alin. (3), art. IX şi ale art. X din Ordonanţa de 

urgență a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul pensiilor private, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere 

Financiară din ședința din data de 1.02.2023, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.   

 

Art. I. - Norma nr. 11/2008 privind colectarea contribuțiilor individuale ale 

participanților la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   

Art. 8. - (1) În situația depunerii unor declarații nominale de asigurare rectificative, în 

situația modificării venitului asigurat, intervenite în declarațiile individuale de asigurare sau în 

contractele de asigurare socială, precum şi în orice alte situații care conduc la virarea unor 

contribuții pozitive sau negative de către instituția de evidentă, aceasta procedează la 

regularizarea viramentelor către fondurile de pensii, fără a depăși termenul maxim de 6 luni de la 

data constatării acestor situații. 
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2. La articolul 151, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

Art. 151. - (1) În situația în care, la data de 20 a fiecărei luni, la un fond de pensii 

administrat privat se constată virarea unor sume negative, administratorul respectivului fond 

aplică următoarea procedură, pentru participanții cu contribuție individuală negativă la nivel de 

cod numeric personal:   

a) înregistrează contribuția lunară, ca rezultat al totalizării viramentelor, posibil multiple, 

la nivel de cod numeric personal, pe fiecare participant, cu semnul minus (-); 

b) corectează numărul de unități de fond pentru un participant cu contribuţie negativă, 

astfel: 

1. corectarea activului personal al participantului se face cu cel mult numărul excedentar 

de unități de fond atribuit acestuia, ca efect al viramentului excedentar;   

2. determinarea numărului excedentar de unități de fond se face prin echivalarea 

contribuției negative nete în unități de fond, folosind maximul valorii unităţii de fond utilizate 

pentru convertire, identificat în intervalul de la data încasării primei contribuții pozitive pentru 

respectivul participant şi până la momentul convertirii prezente - interval închis. Înregistrarea 

acestor unităţi de fond se face cu semnul minus (-);   

3. corectarea activului personal al participantului se face prin anularea din contul său a 

numărului de unităţi de fond determinat conform pct. 2;   

4. anularea numărului corespunzător de unități de fond din activul personal se face prin 

însumarea numărului de unități de fond existent în contul participantului cu numărul celor 

negative aferente contribuției negative nete, determinat conform pct. 2;   

5. determinarea sumei rezultate în urma anulării unităților de fond din activul personal al 

participantului se face prin înmulțirea numărului de unități de fond anulate cu valoarea la zi a 

unităţii de fond;   

6. în cazul în care contravaloarea la zi a unităților de fond anulate este mai mică decât 

valoarea totală a contribuției nete negative, administratorul acoperă acest deficit cu o sumă 

corespunzătoare din veniturile administratorului prevăzute la art. 85 lit. a) din Lege.   

. . . . . . . . . .   

(3) Pentru verificare şi corecta calculație, suma din contul colector virată de către 

instituția de evidentă, plus contravaloarea la zi a unităților de fond anulate, plus deficitul de 

numerar, după caz, acoperit de administrator, trebuie să fie egală cu suma contribuțiilor pozitive 

calculate în baza listei nominale de viramente. 

   

3. Articolul 152 se modifică şi va avea următorul cuprins:   

Art. 152. - (1) În cazul radierii unui participant din Registrul participanților, ca urmare a 

unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile de desființare a actului individual de aderare 

sau ca urmare a deciziei administratorului de desființare a actului individual de aderare, instituţia 
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de evidentă procedează la recuperarea contribuției virate până la momentul radierii din Registrul 

participanților către bugetul asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contribuțiile de virat 

la data următorului virament lunar.   

(2) Instituția de evidentă înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de 

virament, pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contribuțiilor totale 

virate, cu semnul minus, după radierea din Registrul participanților.   

(3) În cazul în care activul personal al participantului în cauză este mai mic decât 

valoarea contribuțiilor virate în fond, diferența se acoperă din veniturile administratorului 

prevăzute la art. 85 lit. a) din Lege.   

(4) În cazul în care activul personal al participantului în cauză este mai mare decât 

valoarea contribuțiilor virate în fond, diferența se face venit din exploatare la fondul respectiv. 

 

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în 

vigoare la data publicării. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Nicu MARCU 

 

 

    București, 3 februarie 2023.   

    Nr. 3.   


