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Contribuţiile tale, investiţii pe termen lung 

Timpul trece în favoarea ta!

Pensia Privată
 

Banii tăi pot fi moşteniţi
 
Contul tău personal este vizibil
 
Tu alegi fondul de pensii 

Acest ghid se doreşte a fi un îndrumar şi un instrument practic atât pentru

participanţii la sistemul de pensii private cât şi pentru persoanele care sunt 

pe cale să devină beneficiarii avantajelor acestui sistem. Prin prezenta lucrare 

dorim să oferim tuturor posibilitatea de a se familiariza cu principiile şi meca-

nismele de bază ale pensiilor private.
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Acest ghid se doreşte a fi  un îndrumar şi un 
instrument practic atât pentru participanţii 
la sistemul de pensii private, cât şi pentru 
persoanele care sunt pe cale să devină 
benefi ciarii avantajelor acestui sistem. Prin 
prezenta lucrare dorim să oferim tuturor 
posibilitatea de a se familiariza cu principiile şi 
mecanismele de bază ale pensiilor private.

Este de datoria noastră, ca instituţie cu rol 
central în cadrul sistemului de pensii private, să 
asigurăm informarea corectă a publicului. De 
altfel, informarea corectă este cea mai efi cientă 
dintre metodele de protecţie a participanţilor. 

Informaţiile furnizate în acest ghid nu reprezintă 
un regulament emis de CSSPP şi nu vizează 
conferirea unor drepturi sau impunerea vreunei 
obligaţii. Lucrarea pune accent pe explicarea 
cadrului legal necesar investirii activelor 
participanţilor în condiţii cât mai efi ciente şi cu 
un risc cât mai scăzut.

Totodată, Ghidul specifi că paşii care trebuie 
urmaţi de un potenţial participant în cadrul 
procesului de aderare, de participare, de 
transfer şi, în fi nal, de pensionare în sistemul 
de pensii private precum şi termenii specifi ci 
acestui domeniu. 

Calea {erban Vod\ nr.90-92, Sector 4, BUCURE{TI
Tel: (+4) 021 330.10.35, Fax: (+4) 021 330.10.31 
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capitolul1
Privire general\ asupra sistemului de 
PENSII PRIVATE din ROM@NIA

ce `nseamn\ ?REFORMA PENSIILOR PROGRES   
EFECTELE UNUI SISTEM DE PENSII ECHILIBRAT:

 Eliminarea presiunii asupra bugetului asigurărilor 

sociale şi implicit asupra bugetului de stat 

 Stimularea creşterii economice prin investirea 

sumelor acumulate în conturile fondurilor de pensii

 Dezvoltarea pieţei de capital. Activele fondurilor 

de pensii private pot sprijini dezvoltarea proiectelor 

de investiţii lansate de stat sau mediul privat, prin 

pârghiile oferite de piaţa de capital.

Extinderea bazelor sistemului de pensii prin 
adăugarea a încă două surse de pensie (Pilonul II şi 
Pilonul III), suplimentar pensiei publice (Pilonul I). 

PILONUL II este denumirea dată sistemului 
fondurilor de pensii administrate privat, cu contribuţii 
defi nite, obligatorii pentru persoanele cu vârste până 
în 35 ani şi opţionale pentru persoanele cu vârste 
cuprinse între 35 şi 45 de ani.

PILONUL III este denumirea dată sistemului 
fondurilor de pensii facultative, administrate de 
companii private, sistem bazat pe conturi individuale 
şi aderare facultativă. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de 
îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce 
în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie 
socială, gestionarea sistemului public de pensii 
a reprezentat o provocare pentru toate statele 
lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu 
sisteme de securitate socială cu tradiţie.

Astfel, atât la nivel european cât şi la nivel 
naţional, s-a ridicat problema reformării acestor 
sisteme pentru a se asigura sustenabilitatea 
mecanismelor publice de pensii, în vederea 
creşterii calităţii vieţii pensionarilor la un nivel mai 
apropiat de cel din perioada activă. Reforma s-a 
concretizat în introducerea şi implementarea, în 
cadrul sistemului de asigurări sociale, a două noi 
mecanisme de pensii, unul obligatoriu, celălalt 
facultativ, ambele administrate de către companii 
private. 

În perioada 2005 – 2008, România a 
implemen tat strategia de reformare şi modernizare 
a sistemului de pensii, bazată pe diversifi carea 
surselor de obţinere a pensiilor (sistem multipilon), 
încadrându-se în tendinţele europene în domeniu. 
În această perioadă decisivă pentru reformă au 
fost elaborate legile de bază ale sistemului de 
pensii private: Legea nr. 204/2006 privind pensiile 

facultative şi Legea nr. 411/2004 privind fondurile 
de pensii administrate privat. Astfel, a fost stabilit 
şi consolidat cadrul legislativ care reglementează 
organizarea şi funcţionarea entităţilor de pe 
piaţa pensiilor private, precum şi supravegherea 
prudenţială a administrării acestor fonduri. Un alt 
moment important pentru perioada de început a 
pensiilor private în România a fost înfi inţarea şi 
demararea activităţii Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private (CSSPP), autoritatea 
administrativă autonomă de reglementare şi 
supraveghere prudenţială, afl ată sub control 
parlamentar, care asigură controlul public, 
transparent şi efi cient, al gestionării sistemului 
pensiilor private.

Sistemele de pensii din toată lumea se afl ă 
într-o perioadă de reinventare, evoluţie. Costurile 
mari ale vechilor sisteme au condus la regândirea 
acestora şi la apariţia sistemului de contribuţii 
defi nite, în care pensia este strict determinată 
de aportul personal adus de fi ecare şi fructifi cat 
de-a lungul vieţii prin investiţii. România, prin 
implementarea sistemului de pensii private, s-a 
aliniat la aceste tendinţe. În continuare, stabilitatea 
şi predictibilitatea sistemului vor juca un rol esenţial 
pentru construirea încrederii în pensiile private
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Sistemul FONDURILOR 
DE PENSII administrate 
PRIVAT (OBLIGATORII) - PILONUL II

SCOP ?Asigurarea unei pensii private, care să vină 

în completarea pensiei acordate din sistemul 

public. 
Cum? Prin colectarea şi investirea, de către 

companii private specializate, a unei părţi din 

contribuţia individuală de asigurări sociale. 

LEGISLA}IE
Sistemul fondurilor de pensii administrate privat 

este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, republicată, 
cu modifi cările şi completările ulterioare. Conform 
legii, aderarea este obligatorie pentru salariaţii cu 
vârsta de până la 35 ani şi opţională pentru cei cu 
vârsta cuprinsă între 35 de ani şi 45 ani. 

CONTRIBU}II
Contribuţia la un fond de pensii private nu instituie 

obligaţii fi nanciare suplimentare pentru participanţi, 
întrucât se constituie dintr-o parte a contribuţiilor  
de asigurări sociale plătite de fi ecare participant 
la sistemul public de pensii. Cota transferată către
Pilonul II este de 3% în anul 2011, urmând să ajungă la 
6% (procent din veniturile salariale brute) în 2016.

anu
ile s

Banii acumulaţi în contul fondului de pensii se 
pot moşteni, în cazul în care decesul participantului 
are loc înainte ca acesta să solicite deschiderea 
dreptului la pensie.

Pensiile administrate privat, Pilonul II sau 
“pensiile private obligatorii”, aşa cum mai sunt 
cunoscute de publicul larg, se caracterizează prin 
direcţionarea unei cote din contribuţia personală 
de asigurări sociale, plătită lunar în sistemul 
public, către fonduri de pensii administrate privat. 
Contribuţiile se plătesc pe toată perioada în care 
persoana are calitatea de contribuabil în sistemul 
public de pensii. 

Aderarea la sistemul pensiilor administrate 
privat este obligatorie pentru salariaţii cu vârsta 
de până la 35 ani şi opţională pentru cei care au 
între 35 şi 45 ani. Odată intrat în acest mecanism, 
conform legislaţiei în vigoare, nu există posibilitatea 
ieşirii din sistemul de pensii administrate privat, dar 
este permis transferul între fonduri.

Trebuie precizat că investiţiile constituite 
din activele acestor fonduri sunt reglementate, 
supravegheate şi se efectuează potrivit claselor 
de risc ale fi ecărui fond în parte, în condiţii de 
efi cienţă şi prudenţialitate. 

Dreptul la pensia administrată privat se 
deschide la momentul pensionării, în concordanţă 

cu vârsta de pensionare din sistemul public. Plata 
pensiei se va face de către un furnizor de pensii 
private, iar pensia este stabilită pe baza calculului 
actuarial şi a activului personal net, în funcţie de 
suma acumulată din contribuţii şi din investirea 
acestora de către administratorul fondului de 
pensii. În cazul persoanelor ale căror active 
personale nete, la data deschiderii dreptului  la 
pensie, sunt prea mici pentru a putea primi o 
pensie privată, precum şi în cazul persoanelor 
pensionate prin invaliditate, pentru afecţiuni care 
nu mai permit reluarea activităţii, banii pot ajunge 
la benefi ciar sub formă de plată unică.

Potrivit legii, administratorii sunt obligaţi să 
contribuie la un Fond de Garantare, iar legea 
stabileşte şi alte elemente de siguranţă pentru 
sistemul Pilonului II: separarea activelor fondului 
de cele ale administratorului, constituirea 
provizioanelor  tehnice, rata minimă de rentabilitate, 
garantarea contribuţiilor nete ş.a. De asemenea, 
depozitarul activelor şi auditorul fi nanciar 
acţionează precum o centură de siguranţă asupra 
activelor fondurilor de pensii private.

ate Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
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C^nd a fost 
LANSAT PILONUL II?

!
“Cont personal” şi “investiţie” sunt elementele cheie în sistemul de pensii private. Noile fonduri 

de pensii administrate privat se constituite pe baza contribuţiilor individuale ale participanţilor, 

fi ind administrate de către societăţi private, spre deosebire de sistemul public de pensii. Pilonul I 

sau “sistemul de stat” este bazat pe solidaritatea între generaţii, de tip “pay as you go” (angajaţii 

plătesc acum pentru pensionarii de acum), nu are conturi individuale, iar banii sunt plătiţi imediat 

pensionarilor actuali, fără a se face plasamente fi nanciare. 

Aderarea iniţială la fondurile de pensii 
administrate privat s-a desfăşurat în perioada 17 
septembrie 2007 – 17 ianuarie 2008 şi a presupus 
obligaţia tuturor persoanelor eligibile cu vârsta de 
până în 35 de ani de a alege unul dintre cele 18 
fonduri de pensii administrate privat autorizate 
de către CSSPP şi prezente în acel moment pe 
piaţă. 

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 
45 de ani au avut, de asemenea, posibilitatea 
să adere, acestea nefi ind însă obligate să facă 
acest lucru. Ulterior aderării iniţiale, persoanele 
obligate să adere şi care nu au ales un fond de 
pensii în perioada menţionată au fost repartizate 
aleatoriu.

În data de 20 mai 2008, fondurile de pensii 
administrate privat au încasat primele contribuţii 
de la participanţi, adică 2% din salariul brut al 
fi ecăruia, sume care înainte ar fi  fost virate către 
bugetul de asigurări sociale de stat. Astfel, întregul 
sistem de pensii a fost marcat de o schimbare 
radicală, fi ind introdusă noţiunea de “cont 
individual”: fi ecare “client“ al unui fond dispune 
de un cont personal în care se acumulează 
contribuţiile proprii. Aceste contribuţii  sunt 
investite, pentru a obţine randament.

În scopul transparenţei, administratorul este 
obligat să descrie, în prospectul schemei de pen-
sii, politica sa de investiţii, strategia de investire a 
activelor fondului de pensii administrat, în raport 
cu natura şi durata obligaţiilor. 

ÎMBUN|T|}IRE
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ATENŢIE! Unele produse fi nanciare au fost în 

trecut, denumite, în mod eronat, “pensii private”. 

Acestea nu au nicio legătură cu actualele 

scheme de pensii private oferite de fondurile de 

tip Pilon II sau Pilon III. Asigurările de viaţă cu 

componentă investiţională se supun altor legi 

decât cele specifi ce sistemului de pensii private 

şi sunt supravegheate de către alte autorităţi, nu 

de către CSSPP.

Sistemul DE PENSII 
PRIVATE FACULTATIVE

PILONUL III

În sistemul pensiilor facultative poate deveni 
participant orice persoană care câştigă venituri 
dintr-o activitate profesională impozitată, cum ar fi : 
salariaţii, persoanele care lucrează pe cont propriu 
sau pe baza drepturilor de autor.

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, 
cu modifi cările şi completările ulterioare conferă 
cadrul necesar funcţionării acestui sistem, 
împreună cu legislaţia secundară specifi că 
domeniului, elaborată de către CSSPP. Precizăm 
faptul că sistemul fondurilor de pensii facultative 
funcţionează din iunie 2007.

Dreptul la pensia facultativă se obţine 
începând cu vârsta de 60 de ani, vârstă egală 
pentru bărbaţi şi femei, în condiţiile unui 
stagiu minim de contribuţie de 90 de luni.
Suma din contul individual trebuie să fi e însă 
sufi cientă pentru obţinerea unei pensii minime, 
stabilită prin legislaţia secundară în domeniul 
pensiilor facultative. Dacă nu se strâng 90 de 
contribuţii sau suma din cont nu este sufi cientă 
pentru o pensie minimă, se face o plată unică 
către benefi ciar. În caz de deces, înainte de 

deschiderea dreptului la pensie, banii strânşi în 
contul personal se plătesc benefi ciarului celui care 
participă la Pilonul III, calitate pe care o poate avea 
moştenitorul acestuia, defi nit de Codul Civil.

Contribuţiile se acumulează într-un fond 
de pensii facultative, fi ind evidenţiate în conturi 
individuale, ca proprietate a participanţilor şi a 
benefi ciarilor legali ai acestora. Trebuie reţinut 
faptul că participanţii pot, în orice moment, să 
modifi ce, să suspende sau să înceteze contribuţiile 
la un fond de pensii facultative, cu înştiinţarea 
administratorului şi a angajatorului. În cazul încetării 
plăţii, aceştia îşi păstrează calitatea de participant 
urmând a benefi cia de toate drepturile la vârsta de 
pensionare. 

!Contribu\iile [n sistemul fondurilor de pensii 

facultative pot însuma p@n` la 15% din venitul salarial 

sau cel asimilat acestuia. Mai mult,  angajatorul poate 

contribui suplimentar, [n numele angajatului, la fondul 

de pensii facultative.

{n ambele cazuri, angajat ]i angajator, legea 

stabile]te o deducere la impozitare de p@n` la 400 

euro pe an fiscal, pentru fiecare categorie [n parte.

Contribu]ii deductibile
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TRASEUL SIMPLIFICAT AL BANILOR ÎN SISTEMUL DE PENSII

CONTRIBU}II NETE 
GARANTATE

Siguran]\

De reţinut că, în sistemul 
Pilonului II, suma totală cuvenită 
pentru pensia privată nu poate 
fi  mai mică decât valoarea 
contribuţiilor plătite, diminuate 
cu penalităţile de transfer şi 
comisioanele legale. 

“ “
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Necesitatea unei planifi cări fi nanciare pe 
termen lung ar trebui să apară încă din primii 
ani ai tinereţii, mai ales acum, când îmbătrânirea 
populaţiei este un subiect larg dezbătut. 

Sistemele publice de pensii din toată lumea 
sunt supuse unor riscuri uriaşe, deoarece sunt 
împovărate de cheltuieli foarte mari. Totodată, 
evoluţiile demografi ce îngrijorătoare aşază un semn 
de întrebare suplimentar asupra viitorului pensiilor 
de stat. În 2020, 17,5% din totalul populaţiei va 
avea peste 65 de ani, în condiţiile în care în anul 
2005 procentul era de aproximativ 15%. În anul 
2050, 30% din populaţie va depăşi vârsta de 65 de 
ani, potrivit unui studiu al Departamentului pentru 
Afaceri Economice şi Sociale din cadrul ONU 
(2006).

Procesele socio-demografi ce care au 
transformat România în ultimele două decenii aduc 
în prim plan problema administrării mai efi ciente a 
sistemelor de protecţie socială. În prezent, raportul 
dintre numărul de salariaţi şi numărul de pensionari 
din sistemul public este de aprox. 1:1. Dacă sunt 
luaţi în considerare şi pensionarii din categoriile 
speciale, precum şi pensionarii agricultori (care 
nu sunt incluşi în sistemul public, contributiv), 
raportul dintre salariaţi şi pensionari devine 1:1,2. 
Estimarea EUROStat pentru România anului 
2050: un raport de 0,4 salariaţi la 1 pensionar. În 
faţa acestor provocări care sunt prezente în toate 
ţările de pe glob, nu numai în România, specialişti 
din toată lumea caută soluţii menite să ofere o 
protecţie reală şi corectă a standardului de viaţă 
de după pensionare. 

La bătrâneţe, nimeni nu îşi poate dori să devină 
o povară pentru copii. Totodată, cu toţii dorim să 
avem o bătrâneţe decentă, cu un standard de 
viaţă cât mai apropiat de cel din viaţa activă. 
Pentru aceasta trebuie să economisim sufi cient 
şi din timp. 

Noul sistem de pensii private din România ne 
oferă această posibilitate. În sistemul public de 
pensii, salariaţii actuali plătesc contribuţii cu care 
statul achită veniturile pensionarilor din prezent. 
Vârstele de pensionare vor creste progresiv 
pentru a contracara îmbătrânirea populaţiei şi 
pentru ca acest sistem să mai reziste. 

În sistemul de pensii private însă, contribuţiile  
participanţilor nu mai ajung la alte persoane, ci 
fi ecare îşi acumulează bani pentru a-şi asigura 
propria pensie. Astfel, fi ecare persoană va primi 
în fi nal cât a contribuit pe parcurs şi, în plus, 
câştigurile acumulate prin investirea banilor. 

Mulţi oameni cred deja în reuşita acestui 
mecanism. Ca dovadă, sistemul fondurilor de 
pensii administrate privat, lansat în 2008, a depăşit 
estimările iniţiale, ajungând la peste 5 milioane de 
participanţi. În mare parte acest lucru s-a datorat 
succesului avut printre persoanele de peste 35 
de ani, care au optat pentru fondurile de pensii 
private din iniţiativă proprie, constituind peste o 
treime din totalul celor care au aderat la Pilonul II 
în perioada iniţială. 

Ceva trebuie să se schimbe: fi e acceptăm 
să avem venituri mai mici la pensie, fi e muncim 
mai mult (majorăm vârsta de pensionare), fi e 
economisim mai mult.

Astfel, planifi carea fi nanciară trebuie să 
înceapă cu primul nostru loc de muncă. Deşi 
pentru cei mai mulţi dintre noi vor exista 
întotdeauna priorităţi pe termen scurt sau 
mediu, cum ar fi  cumpărarea unei maşini sau 
a unei case, nu trebuie să pierdem din vedere 
obiectivul pe termen lung.

capitolul2
MARATONUL PENSION|RII

“Planning your fi nancial future is planning for retirement and having money to enjoy it”: 
“Planifi carea viitorului tău fi nanciar înseamnă planifi carea pentru pensionare şi a avea banii să te bucuri de ea”, 
spune Kenneth M. Morris în “Guide to planning your fi nancial future”.
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Începutul

Primul salariu aduce cu sine şi  primele 
contribuţii în sistemul asigurărilor sociale de stat 
şi, implicit, o parte din acestea merg către sistemul 
fondurilor de pensii administrate privat. 

Totodată, primii ani de activitate în câmpul 
muncii ne pot aduce veniturile sufi ciente pentru 
a începe să economisim pe termen lung prin 
constituirea unei pensii facultative, suplimentare 
celei de stat şi celei private obligatorii. Pentru a 
benefi cia de o pensie decentă trebuie să aderi la 
Pilonul II, dar să închei şi o pensie facultativă de 
tip Pilon III cât mai devreme. 

Administrarea profesionistă a portofoliului are 
menirea să creeze valoare adăugată pe termen 
mediu şi lung pentru participanţi. În ciuda faptului 
că majoritatea tinerilor au alte opţiuni pe termen 
scurt (cumpărarea unei case, maşini, studii ş.a.),  
scopul fondurilor de pensii este de a investi 
contribuţiile participanţilor cât mai bine, astfel încât 
aceştia să acumuleze o sumă cât mai mare până 
în momentul pensionării.

În această perioadă de început poate fi  ales un 
fond de pensii cu grad de risc mediu sau mare dar 
şi cu un potenţial randament mai mare. Creşterea 
pe care o poate da acest timp de investiţie justifi că 
în general riscul de corecţii negative pe termen 
scurt. 

În cazul în care o persoană este precaută 
şi nu doreşte să-şi asume riscuri mari, poate 
adera, încă de la început, la un fond cu grad 
de risc mic, atât la Pilonul II, cât şi la Pilonul 
III. Cum în momentul actual nu există un istoric 
al performanţelor, decizia trebuie să aibă în 
vedere, în principal, strategia de investiţii a 
administratorilor.

 Fondurile se clasifi că în trei mari clase de 
risc: scăzut, mediu şi ridicat. Astfel, în funcţie 
de gradul de risc pe care fi ecare participant 
doreşte să şi-l asume, el se poate orienta către 
un anumit tip de fond. Pentru a revedea paşii de 
urmat pentru aderarea de început vezi capitolul 
4, unde aceştia sunt explicaţi punctual. În cazul 
în care o persoană constată că fondul ales nu 
corespunde aşteptărilor sale, îşi poate oricând 
transfera contul la un alt fond de pensii.

Consolidarea economiilor

După primii 10 ani de participare în sistem, 
are loc consolidarea investiţiilor, inclusiv a celor 
în pensiile private. În această etapă dispunem 
de economii sufi ciente pentru ca viitorul nostru 
să prindă contur. Activul net (banii strânşi în cont 
până acum) capătă o valoare semnifi cativă, 
sumele virate timp de un deceniu au produs 
valoare şi încet, încet, se conturează un viitor 
mai liniştit. În această perioadă este timpul să 
conştientizăm nevoile viitoare, chiar dacă poate 
părea mult mai presantă întreţinerea familiei sau 
ipoteca de la casă.

Trebuie să încercăm să majorăm, sau să 
menţinem măcar, contribuţia către fondul de 
pensie facultativă, în măsura posibilităţilor. 
În viaţa fi ecăruia, această perioadă este 
etapa de vârf, ca activitate fi zică şi mentală. 
De noi depinde cum ne regrupăm acum şi ce 
venituri vom avea la pensionare. O soluţie 
este să împărţim banii destinaţi investiţiilor 
în nevoi pe termen scurt şi nevoi pe termen 
lung. Chiar dacă punem mai puţin deoparte 
pentru pensia privată, această investiţie va 
creşte pe termen lung, în special dacă se 
adaugă la investiţia începută la 25 de ani 
sau chiar mai devreme. 

     De ce maraton? 
Pentru că atunci când intri în sistem practic eşti la linia de start (aderarea), după aceea urmează cursa (investirea şi administrarea) şi fi nalul, sosirea (pensionarea). 
De unde porneşte acest “maraton”? Planifi carea viitorului fi nanciar şi în caz particular a pensiei începe cu primul job. 
În ce constă cursa maratonului?După circa 10 ani de activitate, economiile încep să se consolideze şi putem vedea sume semnifi cative în conturile de pensii private. Încă ne putem permite opţiunea pentru un fond de pensii cu grad crescut de risc.După 20-30 de ani de contribuţii în sistemul pensiilor private, putem deja face evaluarea carierei, a economiilor. În această etapă este recomandabil să alegem un fond de pensii cu grad de risc mai scăzut.

!
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Nu uitaţi să verifi caţi modul în care 
banii dumneavoastră sunt investiţi de către 
administratorul fondului de pensii private.
Oricând se poate vedea câţi bani s-au strâns în 
contul de pensie privată. La fel cum băncile ţin 
evidenţa banilor existenţi în contul fi ecărui client 
şi fondurile de pensii private au conturi pentru 
fi ecare participant. 

Unitatea de măsură în acest caz este 
unitatea de fond. Dacă la o companie capitalul 
este împărţit în acţiuni, în cazul unui fond de 
pensii averea sa este divizată în unităţi de fond. 
De fi ecare dată când o persoană plăteşte o 
contribuţie, aceasta este transformată automat 
în unităţi de fond. 

Potrivit legii, administratorul este obligat să 
informeze anual fi ecare participant despre activul 
personal, numărul de unităţi de fond deţinute şi 
valoarea acestora. Cei mai mulţi dintre aceştia 
oferă deja posibilitatea accesării online a contului 
de pensie privată.

După 20 de ani..

După 20 de ani de contribuţii în sistemul de 
pensii private, veniturile pot fi  mai mari decât 

înainte, dar şi cheltuielile sunt în mod normal 
mai mari. Pe de altă parte, dacă încă punem 
bani deoparte pentru pensia privată, investiţiile 
pe termen lung sunt pe calea cea bună. Nu uitaţi 
că experţii recomandă (dar nu este obligatoriu) 
ca cel târziu către sfârşitul acestei perioade să 
optaţi pentru un fond de pensii cu un grad de risc 
scăzut, având în vedere că următoarea etapă 
este cea de dinainte de pensionare.

Ultima sută de metri

După 30 de ani de contribuţii în sistemul de 
pensii private, apare ultima etapă a “maratonului”. 
Fiecare începe să se gândească serios la 
pensionare. Trebuie să tragem linie şi să facem 
bilanţul a ceea ce s-a strâns până acum în 
conturile pensiei private. 

Comparaţi averea astfel acumulată cu nevoile 
viitoare, astfel încât să trăiţi confortabil şi după 
pensionare. Cei mai mulţi oameni se aşteaptă 
să trăiască chiar şi 20-30 de ani după retragerea 
din activitate. În această etapă trebuie să vă 
faceţi calculele în consecinţă, astfel încât, în cel 
mai optimist caz, dacă ajungeţi la 90-95 de ani, 
să continuaţi să aveţi o pensie decentă.

 În concluzia acestui capitol, putem spune că protecţia cea mai bună pentru un viitor confortabil 
este un puternic plan fi nanciar. De aceea fi ecare dintre noi are nevoie de o strategie pe termen lung încă 
de la primul salariu. Cu cât începem mai devreme construcţia acestui viitor fi nanciar, cu atât el va fi  mai 
puternic şi vom benefi cia de o bătrâneţe mai confortabilă, lipsită de griji.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
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Dacă vorbim de sistemul Pilonului II, participantul are 
dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condiţiilor de 
pensionare în sistemul public de pensii. Suma totală cuvenită 
pentru pensia privată nu poate fi  mai mică decât valoarea 
contribuţiilor plătite, diminuată cu penalităţile de transfer şi 
comisioanele legale. 

Participantul al cărui activ personal net nu este sufi cient 
pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin 
normele CSSPP poate primi direct banii strânşi în contul 
de pensie privată sub forma unei plăţi unice. La fel se poate 
proceda şi în caz de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai 
permit reluarea activităţii, dacă activul personal net, nu este 
sufi cient pentru acordarea unei pensii private minime, ca 
urmare a perioadei reduse de contribuţie.

În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea 
dreptului la pensie privată, benefi ciarilor li se deschide câte un 
cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul 
decedat, în care se transferă activele cuvenite fi ecăruia. 

Drepturile benefi ciarilor de pensie privată sunt aceleaşi cu 
cele ale participanţilor la acel fond de pensii. Benefi ciarul are 
dreptul, după caz, la cumularea conturilor la un singur fond de 
pensii, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii, 
sau la plată unică, dacă nu are calitatea de participant. 

În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau 
a reşedinţei în altă ţară, stat membru U.E. sau aparţinând 
Spaţiului Economic European, participantul şi benefi ciarul 
păstrează dreptul la pensia privată câştigată în cadrul 
schemelor de pensii private din România şi aceasta se 
plăteşte în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea 
tuturor taxelor şi a cheltuielilor aferente plăţii. 

După pensionare, participantul va putea alege furnizorul 
pensiei private. Cuantumul acestor benefi cii va fi  stabilit pe 
baza calculului actuarial şi a activului personal net afl at în contul 
participantului. Mărimea pensiei depinde astfel de  contribuţiile 
plătite de-a lungul timpului şi de randamentele obţinute de 
administratorul fondului la care a contribuit participantul.
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capitolul3
BENEFICIILE sistemului de

PENSII PRIVATE
3.1 Pilonul II – Pensiile private obligatorii 
3.2 Pilonul III – Pensiile private facultative

3.1 Pilon II - „Pensii private obligatorii”

DREPTURI [iAVANTAJE
În sistemul de pensii private, contribuţiile sunt nominale şi 
devin proprietatea participantului, imediat ce sunt virate în 
contul personal din cadrul fondului de pensii.

P@n\ la pensionare ave]i dreptul:
 să vă transferaţi la un alt fond de pensii administrat privat; 
 să alegeţi între a plăti în continuare contribuţiile la fondul 

din România sau a contribui la un alt fond de pensii derulat 
pe teritoriul unei alte ţări.
Notă: activele strânse în contul de pensie privată pot fi  
moştenite în cazul în care nu a fost încă deschis dreptul de 
pensie pentru participantul care le lasă drept moştenire.

Dup\ pensionare ave]i dreptul:
 să utilizaţi activul personal pentru încasarea pensiei private 
  să vă primiţi pensia privată sub forma plăţii unice, în
anumite cazuri excepţionale, prevăzute de legislaţie.

  să benefi ciaţi în continuare de administrarea activelor din 
care este plătită pensia dvs.

Persoanele care plătesc contribuţii de 
asigurări sociale (CAS) pot benefi cia atât 
de pensie publică (numită şi “pensie de la 
stat”), cât şi de pensie administrată privat, în 
funcţie de valoarea CAS-ului plătit în decursul 
anilor, până la vârsta de pensionare. O  parte 
din contribuţiile virate către stat din veniturile 
salariale brute se duce către sistemul 
fondurilor de pensii administrate privat. În 
plus, putem benefi cia şi de o a treia sursă de 
pensie: pensia facultativă, în caz că decidem 
să încheiem din timp un act de aderare în 
sistemul Pilonului III.

După pensionare, pensia privată va 
fi  încasată, sub forma unei sume plătite 
periodic participantului sau benefi ciarului, în 
mod suplimentar şi distinct de cea furnizată 
de sistemul public de pensii. Pensia se 
plăteşte participantului, mandatarului 
desemnat de acesta prin procură specială 
sau reprezentantului legal al acestuia, numai 
după atingerea vârstei legale de pensionare.

e
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FLEXIBILITATE

MOTIVAREA SALARIA}ILOR

Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă, oricine având posibilitatea să contribuie în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar. Pentru a putea benefi cia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fi ecare participant să aibă o vârstă de cel puţin 60 de ani. De asemenea, cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la fond, şi o sumă minimă acumulată sunt necesare pentru încasarea unei pensii, lună de lună. 

Pentru angajatori, pensia privată facultativă poate repr-ezenta un instrument efi cient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane, dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fi scal - deductibilitatea fi scală se ridică la 400 de euro/an pentru fi ecare angajat şi la 400 de euro/an pentru angajator. Companiile au acum oportunitatea de a-şi atrage angajaţii de partea lor prin oferirea de pachete de pensii private facultative (Pilonul III), pentru care benefi ciază de deduceri fi scale.

LINI{TE [i SIGURAN}|

 Pentru angajat, pensia privată aduce 

în primul rând siguranţă, confort şi linişte 

la momentul pensionării, prin acumularea 

şi fructifi carea contribuţiilor strânse de-a 

lungul vieţii, în contul personal. 

 Mai mulţi bani de pensie decât cei 

care se cuvin din pensia de Stat şi cea 

„obligatorie” (Pilonul II), pot veni din 

fondurile de pensii facultative. Sistemul 

permite să contribuim cu până la 15% din 

venit. Angajatorul poate contribui şi el, 

suplimentar astfel încât, în momentul în 

care nu mai lucrezi, să nu simţi că eşti 

nevoit să iţi schimbi radical standardul de 

viaţă.

3.2 Pilon III - Pensii private facultative 

PE SCURT, AVANTAJE:

• Câştigi mai mulţi bani când ieşi la pensie. 
 E logic: cu cât contribuţia e mai mare, pensia va fi  mai mare. 

• Nu plăteşti impozit pentru contribuţie. 

• Suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit. 

• Eşti protejat fi nanciar. La 60 de ani, suma acumulată în cont va fi  la dispoziţia ta. La fel se va 
întâmpla şi în caz de invaliditate permanentă. În caz de deces, moştenitorii legali vor benefi cia de 
banii din contul tău. 

• Ai libertate de mişcare. Tu decizi: fondul de pensii la care contribui, nivelul contribuţiei şi perioada 
în care o să cotizezi. 

• Siguranţă - rata de  rentabilitate a fi ecărui fond de pensii se compară cu rata minimă de  rentabilitate 
a fondurilor din piaţă. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, 
administratorul pierde autorizaţia de funcţionare, iar activele vor fi  transferate altui fond. Acesta nu 
este singurul element de siguranţă oferit de legislaţia pensiilor private (vezi capitolul 7.2)
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capitolul4
ADERAREA la un 
FOND de PENSII
ADMINISTRATE PRIVAT

4.1 Cine poate adera la un fond de pensii 
administrate privat?

4.2 Ce se întâmpl` dac` nu ader`m pentru o 
pensie privat`?

4.3 Perioada de aderare în sistemul fondurilor de 
pensii administrate privat

4.4 Etapele ader`rii la fondurile de pensii 
administrate privat

4.5 Cum ne alegem fondul de pensii private?
4.6 Repartizarea aleatorie
4.7 Recapitulare

4.1. Cine poate adera la un fond de pensii 
administrate privat?

Eligibilă pentru sistemul fondurilor de pensii 

administrate privat este orice persoană care nu 

a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării 

actului individual de aderare pentru un fond de 

pensii administrat privat şi care este asigurată 

în sistemul public de pensii.

Prin actul individual de aderare o persoană 

îşi exercită dreptul de a fi  parte la contractul 

de societate civilă şi la prospectul schemei de 

pensii private oferite de fondul de pensii, prin 

intermediul administratorului.

Este interzisă delegarea sau reprezentarea 

unei terţe persoane, în numele unei persoane 

eligibile, pentru semnarea actului individual de 

aderare la un fond de pensii administrat privat.

Orice persoană eligibilă poate adera la un 
fond de pensii private prin semnarea unui act 
individual de aderare, din proprie iniţiativă, în 
funcţie de opţiunea personală. În timp ce pentru 
o pensie facultativă poate opta aproape orice 
persoană fi zică, cu venituri impozabile, pensia 
privată “obligatorie”  impune condiţii suplimentare.

Astfel, în sistemul Pilonului II, calitatea de 
participant este dobândită numai după ce Casa 
Naţională de Pensii Publice - CNPP  validează 
actul individual de aderare semnat. Aderarea la 
un fond de pensii administrate privat (Pilonul II) 
se poate face de către orice persoană care nu 
a împlinit vârsta de 45 de ani şi care se afl ă în 
evidenţele CNPP, cu contribuţii de asigurări sociale. 

Pilonul II este accesibil şi persoanelor 
care nu au un loc de muncă, dar care au 
un contract de asigurare socială încheiat cu 
CNPP, pe baza căruia se plătesc contribuţii 
de asigurări sociale în sistemul public. 

Dintr-un alt punct de vedere, calitatea de 
participant la un fond de pensii private o are orice 
persoană care contribuie sau/şi în numele căreia 
s-au plătit contribuţii la un fond de pensii administrat 
privat şi care are un drept viitor la o pensie privată.

Precizăm că, în evidenţele CNPP, se înregistrează persoanele care sunt angajate în muncă, pentru care angajatorii plătesc contribuţiile de asigurări sociale şi pentru care depun lunar la CNPP declaraţiile nominale privind plata CAS-ului. De asemenea, în evidenţele acestei instituţii se afl ă şi persoanele care plătesc CAS-ul direct la CNPP, pe baza unui contract de asigurare socială.

Persoanele eligibile cu vârsta cuprinsă între 35 de ani şi 45 de ani pot adera la un fond de 

pensii administrat privat oricând, dar nu mai târziu de data la care vor împlini vârsta de 45 de ani.

Trebuie precizat faptul că, persoane eligibile din această categorie nu sunt obligate să adere 

la un fond de pensii administrate privat şi nici nu vor intra în procesul de repartizare aleatorie dacă 

nu aderă la un fond de pensii, având posibilitatea de a adera când vor considera de cuviinţă, dar 

până la împlinirea vârstei de 45 de ani.
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4.2. Ce se întâmpl\ dac\ nu ader\m pentru o pensie privat\?

4.3. Perioada de aderare în sistemul fondurilor de pensii administrate privat
    Perioada obligatorie de aderare la un fond de pensii administrate privat

CNPP repartizeaz` aleatoriu persoanele cu 

vârsta de pân` în 35 de ani, care nu au aderat la un 

fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care 

au devenit eligibile, respectiv data înregistr`rii în 

eviden\ele CNPP cu contribu\ii de asigur`ri sociale.

Perioada op]ional\ de aderare la un fond 
de pensii administrate privat

Procedura de aderare la un fond de 
pensii administrat privat presupune 
următoarele etape:

  informarea asupra sistemului de pensii 
private;

  selectarea fondului de pensii unde va 
adera participantul;

  colaborarea cu un administrator de 
pensii sau agent de marketing de la fondul 
de pensii dorit pentru a adera;

  semnarea actului individual de aderare;
  dobândirea calităţii de participant la 

fondul de pensii prin confi rmarea validării 
actului individual de aderare.

După cum deja aţi afl at dacă aţi parcurs acest Ghid 
până aici, persoanele eligibile cu vârsta de peste 35 de 
ani pot adera oricând la un fond de pensii administrate 
privat, dar nu mai târziu de data când vor împlini vârsta 
de 45 de ani.

Pentru a se putea respecta opţiunea unei persoane 
eligibile cu vârsta de până în 35 de ani, aceasta trebuie 
să adere în termenul limită de 4 luni de la data înregistrării 
în evidenţele CNPP cu contribuţii de asigurări sociale, în 
aşa fel încât să nu intre în repartizarea aleatorie. 

4.4. Etapele ader\rii la un fond de pensii 
administrat privat

Înainte de a adera la un fond de pensii private trebuie să ne asigurăm că îndeplinim condiţiile de eligibilitate descrise anterior.

Persoana care nu participă cu contribuţii la un 
fond de pensii private va benefi cia, la vârsta de 
pensionare, doar de pensia publică (numită generic 
şi pensia de la stat). Astfel, nu va benefi cia de 
sistemul de conturi personale şi nici  de avantajele 
investirii pe termen lung a contribuţiilor. 

După caz, o persoană care nu optează pentru 
o pensie facultativă poate pierde bonusul oferit 
în plus la salariu, în cazul în care angajatorul 
optează pentru un sistem de motivare prin 
contribuţii la pensia facultativă, în cote egale 
angajat-angajator.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 20 decembrie 2010, s-au introdus noi principii de funcţionare a sistemului, care au generat apariţia unor noi categorii de persoane eligibile pentru aderarea la sistemul de pensii administrate privat precum salariaţii din armată, poliţie, jandarmerie şi din serviciile secrete. Corespunzător acestor categorii, au fost introduse şi noi instituţii care să gestioneze şi să menţină evidenţe asupra acestora (casele sectoriale de pensii). La data redactării acestui Ghid mecanismul de funcţionare al acestor instituţii precum şi legislaţia secundară aferentă nu erau încă fi nalizate.
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Condiţiile de administrare ale fondurilor de 
pensii private pot fi  vizualizate pe paginile de 
internet ale administratorilor de fonduri. Informaţii 
suplimentare pot fi  dobândite prin accesarea paginii 
csspp.ro, a materialelor de analiză din publicaţiile 
de specialitate sau prin mijloacele mass-media.

După o documentare cât mai bună trebuie 
să luăm legătura cu un agent de marketing,                
reprezentantul societăţii care administrează fondul 
de pensii pentru care ne-am exprimat opţiunea. 
Prin menţinerea colaborării cu agentul de marketing 
care ne-a ghidat în procesul de aderare putem  primi 
informaţii suplimentare privind benefi ciile, drepturile 
şi obligaţiile din sistemul de pensii private. 

Trebuie precizat că, în calitate de participant, 
fi ecare persoană trebuie să transmită modifi cările 
care intervin asupra datelor sale personale către 
administratorul fondului de pensii unde este 
înscris. În acest fel, participantul poate primi toate 
raportările şi notifi cările ce decurg din participarea 
sa la sistemul de pensii administrate privat.

Gradul de risc şi indicatorii de performanţă ar 
trebui să constituie principalul criteriu de alegere 
a unui fond de pensii private, fi e că vorbim de o 
primă aderare în acest sistem, fi e că ne referim la 
un transfer de la un fond mai puţin performant la 
un altul, administrat mai efi cient. Cu toate acestea, 
dacă ne ghidăm în funcţie de performanţă, nu 
trebuie să ne lăsăm infl uenţaţi de fl uctuaţiile pieţelor 
fi nanciare dintr-un moment sau altul. Tocmai de 
aceea, indicatorii de performanţă în sistemul de 
pensii private au relevanţă numai dacă sunt calculaţi 
pentru perioade mari de timp, de mai mulţi ani. 

La alegerea unui fond de pensii trebuie
să ţinem cont de profi lul de risc, de costurile 

aferente activităţii de administrare, precum şi 
de experienţa sau renumele companiei care 
administrează fondul de pensii private.

Trebuie precizat că este ilegal pentru un 
angajator să impună alegerea unui anumit fond de 
pensii angajaţilor săi.

Un prim pas în alegerea unui fond de pensii 
constă în consultarea paginii web csspp.ro, pentru 
a afl a dacă CSSPP a autorizat atât societatea de 
pensii private (administratorul de pensii) cât şi 
fondul de pensii unde se doreşte a fi  participant. 

În cazul în care administratorul fondului 
de pensii nu are un istoric pe piaţa de profi l din 
România, decizia de aderare se poate lua în 
funcţie de notorietatea şi prestigiul societăţii de 
pensii, precum şi de strategia de investiţii, pe baza 
prospectului schemei de pensii. După doi ani de 
funcţionare a unui fond de pensii administrate 
privat, persoanele eligibile pot face selecţia 
fondului pe baza rentabilităţii înregistrate - indicator 
disponibil pe pagina www.csspp.ro. Acest criteriu 
se bazează pe faptul că administratorul unui fond 
de pensii care a primit contribuţii pe o perioadă de 
cel puţin 24 de luni trebuie să calculeze, în ultima zi 
lucrătoare a fi ecărui trimestru, rata de rentabilitate 
a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni. 

De asemenea, costurile de funcţionare ale 
fondurilor de pensii pot fi  utilizate ca un criteriu 
suplimentar de departajare, cu atât mai mult cu cât 
cheltuieli mai mici asigură mai mulţi bani în contul 
participanţilor.
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Informaţiile despre sistemul de pensii private, date statistice, comparaţii, studii şi publicaţii 

electronice pot fi  accesate pe pagina de internet www.csspp.ro, cele mai utile date regăsindu-se 

în secţiunile Legislaţie, Registru Entităţi, Statistici şi Publicaţii şi Educaţie Financiară.

INFORMAREA  INFORMAREA  INFORMAREA

4.5. Cum ne alegem fondul de pensii private?

Informarea corectă - cea mai bună garanţie
O documentare temeinică privind sistemul de 

pensii private, în general, ne ajută în procesul de 
selectare a unui fond de pensii.

Trebuie să alegem fondul de pensii care ne 
inspiră cea mai mare încredere în ceea ce priveşte 
administrarea banilor de pensie pe o perioadă foarte 
lungă de timp.

0 
ă 
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Semnarea actului individual de aderare - Actul individual de 
aderare este un contract scris încheiat între o persoană eligibilă 
şi administratorul unui fond de pensii private. În sistemul Pilonului 
II, actul  produce efecte de la momentul validării sale de către 
CNPP.

Aderarea la un fond de pensii 
administrat privat se face din propria iniţiativă 
a persoanei eligibile sau în urma repartizării 
sale aleatorii de către CNPP, în situaţia în care 
aderarea la un fond de pensii administrat privat 
este obligatorie, iar alegerea nu a fost exercitată 
în termenul prevăzut de lege.

În procesul de aderare, persoana eligibilă 
semnează un act individual de aderare la un fond 
de pensii dorit, iar CNPP validează respectivul 
act individual de aderare.

Obţinerea acordului de aderare se face de 
către administratorul fondului de pensii sau de 
către agenţii de marketing afl aţi în relaţie de 
colaborare cu respectivul administrator.

În procedura de aderare, administratorul 
fondului de pensii sau agentul de marketing 
completează formularul actului individual de 
aderare, iar persoana eligibilă îl semnează, 
pe baza verifi cărilor ulterioare, în aşa fel încât 
conţinutul actului de aderare să corespundă cu 
datele reale ale viitorului participant la fondul de 

pensii dorit. 
Este interzisă delegarea, împuternicirea 

sau reprezentarea persoanei eligibile în relaţia 
cu agentul de marketing. La semnarea actului 
individual de aderare, participanţii sunt informaţi 
asupra condiţiilor schemei de pensii private, mai 
ales în ceea ce priveşte aspectele referitoare la 
drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema 
de pensii private, riscurile fi nanciare, tehnice şi de 
altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia 
acestor riscuri. La momentul semnării actului 
individual de aderare, agentul de marketing are 
obligaţia să solicite o copie a actului de identitate, 
cu semnătura olografă a persoanei, pe aceeaşi 
fi lă cu imaginea reprodusă prin copiere. 

Agentul are obligaţia să prezinte prospectul în 
vigoare la data semnării şi să înmâneze gratuit un 
exemplar al prospectului simplifi cat persoanei care 
aderă, înainte de semnarea actului individual de 
aderare. De asemenea, participantul are dreptul 
de a primi, la cerere şi în mod gratuit, prospectul 
integral al schemei de pensii.

Actul individual de aderare conţine 
acordul persoanei referitor la contractul de 
societate civilă şi la prospectul schemei de 
pensii private, precum şi faptul că a acceptat 
conţinutul acestora. Acest act este unic, 
adică fi ecare persoană eligibilă trebuie să 
semneze un singur act individual de aderare, 
la un singur administrator de fond de pensii 
administrate privat.

Actul individual de aderare se redactează în două 
exemplare, se semnează, în original, fi ecare exemplar 
şi se distribuie astfel:

- un exemplar se păstrează de către administratorul 
fondului de pensii administrat privat

- un exemplar se păstrează de către persoana 
eligibilă care a aderat la fondul de pensii private.

Administratorul fondului de pensii are obligaţia de a 
verifi ca autenticitatea actului individual de aderare şi a 
copiei actului de identitate având semnătura olografă a 
persoanei în cauză. După mai multe fi ltre ce au drept 
scop verifi carea corectitudinii procesului de aderare, 
actul de aderare ajunge la CNPP, în vederea procedurii 
de validare. 

Persoanele eligibile înregistrate la CNPP cu mai multe 
acte individuale de aderare sunt repartizate aleatoriu la 
un fond de pensii administrate privat (dacă au vârsta 
de până în 35 de ani) sau trebuie să reia procedura 
de aderare şi să semneze un singur act individual de 
aderare la un singur fond de pensii (dacă persoanele au 
vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani).

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
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Dobândirea calit\]ii de participant
O persoană eligibilă dobândeşte calitatea de participant la un 
fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii:

a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea 
unui act individual de aderare sau prin repartizarea aleatorie de 
către CNPP la un fond de pensii administrat privat;

b) CNPP a validat actul individual de aderare, semnat sau alocat.

În termen de 30 zile calendaristice de la data primirii raportului CNPP privind rezultatele validărilor, administratorul are obligaţia de a notifi ca în scris persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare, rezultatul procesului de validare, în speţă denumirea fondului de pensii precum şi pe cea a administratorului acestuia

4.7. Repartizarea aleatorie

Repartizare aleatorie - procesul prin care CNPP 
repartizează aleatoriu persoanele eligibile în vârstă de până 
la 35 de ani care nu au aderat din proprie iniţiativă la un 
fond de pensii administrat privat în termenul de 4 luni de 
la data înregistrării în evidenţele CNPP cu contribuţii de 
asigurări sociale. De asemenea, se repartizează aleatoriu 
şi persoanele eligibile cu vârsta de maxim 35 de ani care au 
semnat acte de aderare la două sau mai multe fonduri de 
pensii administrate privat.

În data de 10 a fi ecărei luni, CNPP începe procedura de 
repartizare aleatorie, care se aplică persoanelor eligibile, ca 
vârsta de maxim 35 de ani, care nu au semnat nici un act 
individual de aderare la un fond de pensii administrate privat 
şi pentru care nici un administrator nu a transmis informaţii   
în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la care acestea au 
devenit eligibile. 

De asemenea, sunt repartizate aleatoriu şi persoanele 
eligibile, cu vârsta de maxim 35 de ani, care au semnat 
acte de aderare la două sau mai multe fonduri de pensii 
administrate privat. Cu această ocazie, precizăm că aderarea 
la mai multe fonduri de pensii private nu este permisă.

Participanţii contribuie la fondul de 

pensii unde li s-a validat actul individual 

de aderare şi nu se pot retrage din 

sistemul fondurilor de pensii administrate 

privat pe toată perioada pentru care 

datorează contribuţia de asigurări sociale 

la sistemul public de pensii, până la 

deschiderea dreptului la pensia privată.

Certitudinea dobândirii calităţii 

de participant la un fond de 

pensii apare în momentul 

primirii unei notifi cări în scris 

de la administratorul fondului 

de pensii la care s-a efectuat 

aderarea: prin această înştiinţare 

este comunicată validarea actul 

individual de aderare.

e

Administratorii au obligaţia de a verifi ca corectitudinea 
întocmirii actului individual de aderare şi realitatea manifestării 
de voinţă a persoanelor eligibile, prin orice mijloace care pot fi  
probate ulterior precum şi obligaţia de a arhiva actele aferente 
procesului de aderare.
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2.  Să verifi caţi dacă agentul de marketing cu care încheiaţi un act individual de aderare este 
autorizat sau avizat de către CSSPP, folosind aplicaţia Registru disponibilă pe pagina de 
internet www.csspp.ro.

1.  Să consultaţi ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către CSSPP, în cazul în care nu 
se pot consulta efectiv toate aceste oferte.

4.8.  RECAPITULARE. Pentru aderarea la un fond de pensii private 
trebuie s\ ave]i în vedere urm\toarele:

4.  Să verifi caţi dacă administratorul este autorizat pentru desfăşurarea activităţii în sistemul de 
pensii private. Să verifi caţi prospectul schemei de pensii şi fondul de pensii private, respectiv 
datele trecute pe actul individual de aderare. Aceste verifi cări se pot face consultând rubrica 
Registru de pe pagina de internet www.csspp.ro.

3.  Să verifi caţi actul individual de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi 
numărul unic alocate de către CSSPP, precum şi datele de contact ale administratorului.

6.  La alegerea unui fond de pensii private, trebuie să ţineţi cont de elemente precum: comisioanele 
de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele 
fi nanciare şi procentele de active aferente investiţiilor, comisioanele de transfer, modalitatea 
de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului. 
Atenţie, majoritatea acestor elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul 
de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.

5.  Să citiţi cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fi ecare agent de 
marketing, pentru fi ecare fond de pensii. Să solicitaţi informaţii despre toate acele aspecte 
care consideraţi că trebuie a fi  explicate.

8.  Actul individual de aderare se redactează în două exemplare, se semnează în original. Un 
exemplar va fi  păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel 
fond, respectiv dumneavoastră.

7.  Să fi ţi foarte atenţi la semnarea actului individual de aderare. Prin semnarea actului de 
aderare persoana eligibilă aderă la contractul de societate civilă aferent fondului de pensii. 
Actul individual de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat 
atât de către administrator, cât şi de către agentul de marketing. Atenţie, semnătura reprezintă 
acordul la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond şi la prospectul 
schemei de pensii private, precum şi faptul că a fost acceptat conţinutul acestora.

10.  În cazul aderării în sistemul Pilonului II al „pensiilor private obligatorii” trebuie să alegeţi un 
singur fond de pensii administrat privat. În cazul în care nu aţi ales niciun fond de pensii, în 
condiţiile în care aderarea este obligatorie, respectiv aveţi până în 35 de ani, veţi fi  repartizat 
aleatoriu de către CNPP. În sistemul Pilonului III puteţi alege a contribui la mai multe fonduri de 
pensii facultative. Alegerea unui fond de pensii facultative de tip Pilon III nu este condiţionată 
de participarea la un fond de pensii administrat privat de tip Pilon II.

9.  Atenţie, agentul de marketing vă va solicita o copie a actului de identitate, cu semnătura 
dumneavoastră olografă, copie care se va anexa actului original de aderare.

11.  În cazul Pilonului II trebuie să semnaţi un singur act individual de aderare. În cazul în care aţi 
semnat mai multe acte individuale de aderare, la fi nalizarea procesului de aderare iniţial, veţi fi  
repartizat aleatoriu către un fond de pensii, de către CNPP. 

 
A
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capitolul5
PARTICIPAREA `n sistemul 
  FONDURILOR de PENSII
ADMINISTRATE  PRIVAT

5.1 Contul individual şi contribuţiile
5.2 Contribuţii zero
5.3  Administrarea şi investirea contribuţiilor la 

fondurile de pensii administrate privat
5.4 Plata pensiei
5.5 Costurile pensiei private
5.6 Transferul participanţilor

5.1. Contul individual [i contribu]iile

După cum aţi afl at deja din capitolele 
anterioare, participantul este proprietarul 
activului personal din contul său, lucru prin 
care sistemul pensiilor private se diferenţiază 
în mod fundamental de cel al pensiilor publice, 
de stat. 

Contribuţiile şi transferul de lichidităţi 
băneşti la un fond de pensii se convertesc 
în unităţi de fond în maximum două zile 
lucrătoare de la data încasării acestora.

Elemente ale contului individual al participantului:
Activ personal - suma acumulată în contul 

unui participant, egală cu numărul de unităţi de 
fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la 
zi a unei unităţi de fond. 

Participantul este proprietarul activului 
personal din contul său. Activul personal nu 
poate face obiectul unei executări silite sau al 
unei tranzacţii, sub sancţiunea nulităţii actelor 
respective.

Valoarea unităţii de fond - raportul dintre 
valoarea activului net al fondului de pensii la o 

anumită dată şi numărul total de unităţi ale 
fondului la aceeaşi dată. 

Activele unui fond de pensii administrat 
privat se regăsesc sub forma instrumentelor 
fi nanciare, inclusiv instrumente fi nanciare 
derivate, precum şi numerar, rezultate ca urmare 
a investirii activelor personale ale participanţilor.

Activ net total al fondului de pensii 
administrat privat la o anumită dată  este 
valoarea care se obţine prin deducerea valorii 
obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia 
la acea dată.

CONTUL INDIVIDUAL
Fiecare participant are un cont individual în 

care se virează contribuţiile şi transferurile de 

disponibilităţi ale participantului, precum şi 

rezultatele investirii acestor contribuţii.

CONTRIBU}II
Sunt sumele plătite de participanţi şi/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat.
Contribuţia la fondul de pensii administrat privat se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, împreună şi prin aceeaşi modalitate de calcul cu contribuţia obligatorie datorată conform prevederilor legii pensiilor publice.
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Contribu]ia în sistemul Pilonului II

5.2. Contribu]ii zero

În sistemul pensiilor facultative, spre deosebire 
de cele obligatorii (administrate privat) legea oferă 
posibilitatea virării contribuţiilor fi e de către angaja-
tor, fi e de cãtre participant (angajat), lunar, în contul 
fondului de pensii specifi cat în actul individual de 
aderare.

Contribuţia la un fond de pensii facultative poate 
fi  de maximum 15% din veniturile salariale brute al 
participantului şi benefi ciază de o deducere fi scală 
în limita a 400 euro pentru angajat şi încă 400 euro 
pentru angajator, pentru fi ecare an fi scal, conform 
prevederilor legale în vigoare.

Trebuie reţinut faptul că participanţii pot, în 
orice moment, să modifi ce, să suspende sau 
să înceteze contribuţiile la un fond de pensii 
facultative, cu înştiinţarea administratorului şi a 
angajatorului. În cazul încetării plăţii, aceştia îşi 
păstrează drepturile. 

Reamintim că sistemul pensiilor facultative este 
reglementat de Legea Nr. 204/2006, cu modifi cările 
şi completările ulterioare.

Contribu]ia în sistemul Pilonului III

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Referitor la lipsa contribuţiilor pentru un participant 
validat în cadrul sistemului de pensii private - Pilonul II, 
putem întâlni următoarele situaţii:

- participanţii nu au şi nu au avut în ultima perioadă 
un loc de muncă 

- angajatorii nu au plătit pentru o perioadă mai 
lungă de timp contribuţiile de asigurări sociale şi/sau 
nu au depus, lunar, către CNPP, declaraţiile nominale 
privind plata CAS-ului.

Contribuţii zero se înregistrează şi pentru persoana 
care lucrează într-o formă numită generic „la negru”. 
În această situaţie, angajatorul, afl at în ilegalitate,  nu 
plăteşte CAS-ul corespunzător salariilor.

Lipsa parţială a contribuţiilor se înregistrează în 
lunile calendaristice pentru care nu se plătesc salarii 
sau în situaţia în care angajatorii nu plătesc contribuţiile 
de asigurări sociale şi/sau nu depun lunar, către 
CNPP, declaraţiile nominale privind plata CAS-
ului.

Participarea la pensia administrată privat nu îl 
costă nimic în plus pe participant, faţă de obligaţiile 
acestuia către bugetul de asigurări sociale de stat 
(bugetul de pensii), întrucât o parte din contribuţia 
la pensia publică va trece în administrarea 
fondurilor de pensii private. Baza de calcul a 
contribuţiei la un fond de pensii administrat privat 
este aceeaşi ca şi în cazul contribuţiei de asigurări 
sociale datorată sistemului public de pensii.

Ponderea contribuţiei participanţilor la pensia 
administrată privat (Pilon II) va creşte de la an la 
an, în aşa fel încât în anul 2016 să reprezinte 6 
puncte procentuale din CAS.

Plătitorul (de regulă angajatorul) transmite 
autorităţilor statului, responsabile cu evidenţa şi 
colectarea în sistemul public de pensii, informaţii 
despre suma virată, codul numeric personal 
al participantului, perioada pentru care este 
plătită contribuţia respectivă şi baza de calcul a 
acesteia.

Dacă fondul de pensii nu a primit contribuţiile 
în termenul legal, administratorul trebuie să 
întreprindă demersurile necesare pentru 
remedierea situaţiei şi să înştiinţeze de acest lucru 
instituţia de evidenţă, respectiv CNPP.

În cazul neachitării la termen a contribuţiei 
datorate fondului de pensii private se plătesc 
penalităţi de întârziere de către persoana 
răspunzătoare de neplata la termen, în acelaşi 
cuantum cu al celor stabilite pentru neplata 

obligaţiilor bugetare. Instituţia de colectare poate 
proceda la aplicarea modalităţilor de executare 
silită şi a celorlaltor modalităţi de stingere a 
debitelor, conform dispoziţiilor legale privind 
colectarea creanţelor bugetare. Penalităţile de 
întârziere aferente se virează în contul individual 
al participantului, în termen de două zile lucrătoare 
de la data achitării lor, şi asupra lor nu se datorează 
comisionul de administrare dedus din contribuţiile 
plătite.

NOTĂ: În situaţia asiguratului în cadrul 
sistemului public de pensii care contribuie la un 
fond de pensii administrat privat, punctajul lunar 
stabilit în condiţiile legii se corectează cu raportul 
dintre contribuţia datorată la sistemul public de 
pensii şi contribuţia prevăzută de lege pentru 
condiţii normale de lucru.
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CSSPP recomandă persoanelor care au întâmpinat probleme în exercitarea 

drepturilor, ca participanţi ai sistemului de pensii private, verifi carea fi ecărui 

cont personal deschis prin aderarea la un fond de pensii private. Pentru 

informaţii suplimentare privind întreprinderea măsurilor care se impun în 

situaţia în care se constată defi cienţe în aderarea şi evidenţa participanţilor 

la sistemul pensiilor private, consultaţi capitolul Protecţia Participantului.

5.3.  Administrarea [i investirea contribu]iilor

După cum aţi afl at deja din capitolele anterioare, fi ecare participant la un fond de pensii 
private are un cont individual, iar contribuţiile şi transferurile de disponibilităţi ale participantului, 
precum şi accesoriile aferente acestora se virează în contul său individual.

Participantul este proprietarul activului personal din contul s\u.

Legislaţia pensiilor private asigură cadrul necesar desfăşurării activităţii de investire a activelor fondurilor de pensii private, astfel încât fructifi carea disponibilităţilor băneşti acumulate din contribuţiile participanţilor în sistemul de pensii private să se realizeze prin investirea prudenţială a activelor, în condiţii de maximă siguranţă şi cu o corelaţie clară între nivelul de performanţă propus şi riscul asumat.e

Activele unui fond de pensii administrat privat 
se regăsesc sub forma instrumentelor fi nanciare, 
inclusiv instrumente fi nanciare derivate, precum şi 
numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor 
personale ale participanţilor.

Pensia privată efectivă va depinde de sumele de 
bani acumulate în conturile individuale din sistemul 
de pensii private, deci de contribuţiile efectuate în 
timpul vieţii active, dar şi de randamentul obţinut din 
investiţiile făcute de către societatea de administrare 
a fondurilor de pensii private. În linii mari, pensia 
privată poate fi  privită ca o investiţie fi nanciară, dar şi 
ca o variantă de economisire pe termen lung.

  Clasifi carea detaliată a tipurilor de 
plasamente permise, precum şi limitele 
în care pot fi  efectuate aceste investiţii de 
către administratorii de pensii private

  Atribuţiile şi obligaţiile administratorului 
de pensii private cu privire la activitatea 
de investire

  Interdicţii privind anumite tipuri de 
investiţii

 Principiile activităţii de investire   

  Criteriile de încadrare în grade de risc a 
fondurilor de pensii private

  Prevederi privind decizia de investire, 
atribuţiile persoanei responsabile cu 
activitatea de investire a activelor 
fondurilor de pensii private şi autorizarea 
acesteia

Administratorul nu poate investi în afara 

plafoanelor autoimpuse prin politica proprie de 

investi]ii. Astfel, un administrator care a declarat 

un grad mediu de risc pentru fondul s\u de pensii 

nu poate investi excesiv în ac]iuni.
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5.4 Plata Pensiei

Corela]ie risc - randament

De la bun început trebuie precizat 
faptul că fondurile de pensii private sunt 
clasifi cate în funcţie de gradele de risc, care 
refl ectă tipul politicii de investiţii asumate.

Potrivit reglementărilor în vigoare, 
administratorii fondurilor de pensii private trebuie 
să precizeze clar politica de investiţii stipulată în 
prospectul fondului de pensii şi să investească 
contribuţiile participanţilor conform obiectivelor 
de investiţii asumate. În acelaşi timp trebuie 
să precizeze şi riscurile asociate politicii de 
investiţii. În acest context, prin normele adoptate 
se defi nesc gradele de risc ale fondurilor de 
pensii private, în funcţie de gradul de deţinere 
a instrumentelor cu risc scăzut (titluri de 
stat, obligaţiuni  emise de organisme străine 
neguvernamentale sau alte instrumente fi nanciare 
având garanţia explicită şi integrală a statului).

Astfel, unui fond de pensii private i se poate 
asocia unul dintre următoarele grade de risc: 
scăzut (peste 85% instrumente cu risc scăzut), 
mediu (între 65% şi 85% instrumente cu risc 
scăzut) sau ridicat (între 50% şi 65% instrumente 
cu risc scăzut).

Administratorii trebuie să investească 
activele fondurilor de pensii private într-un mod 
care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea 

şi profi tabilitatea activelor fondurilor de pensii 
private. De asemenea, aceştia trebuie să asigure 
diversifi carea portofoliului fondurilor de pensii 
administrate privat în vederea dispersiei riscului 
şi a menţinerii unui grad adecvat de lichiditate. 
Potrivit normelor adoptate, activele se vor 
diversifi ca în mod corespunzător, astfel încât să 
se evite dependenţa excesivă de un anumit activ, 
emitent sau grup de societăţi comerciale, precum 
şi concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

Atât în sistemul Pilonului II, cât şi în 
sistemul Pilonului III administratorii fondurilor 
de pensii private au investit, încă de la început, 
preponderent în active cu grad scăzut de risc.

Evaluarea Activelor

Reglementarea unor modele unitare de calcul 
aplicabile tuturor entităţilor permite o ierarhizare 
reală a nivelului de performanţă pentru fi ecare fond 
în parte şi generează un comportament echilibrat 
la nivelul sistemului de pensii private din România.

Legislaţia secundară elaborată de către 
CSSPP conţine reguli de calcul şi evaluare 
pentru fi ecare tip de instrument fi nanciar defi nit 
prin normele specifi ce emise de către CSSPP 
privind investiţiile fondurilor de pensii private.

Instrumentele fi nanciare care alcătuiesc totalul activelor fondu-lui sunt evaluate conform unor reguli specifi ce fi ecărui tip de activ, ţinându-se seama de caracteristicile şi condiţiile pieţelor pe care sunt tranzacţionate.

Legislaţia cu privire la plata pensiilor private se afl ă 
în proces de dezbatere publică. Pentru elaborarea 
acestui proiect de lege s-a apelat la consultanţă 
internaţională. În principiu, în practica internaţională 
se foloseşte sistemul de anuităţi - constituirea unei 
rente viagere, plătită fi e chiar de societatea de 
administrare a fondului, fi e de o entitate specializată, 
separată. Cuantumul lunar al anuităţii se stabileşte pe 
baza unor calcule actuariale care ţin cont de o sumă 
de parametri economici, precum şi de datele cuprinse 

în tabelele biometrice care indică speranţa de viaţă 
pentru diversele categorii de populaţie. În practică se 
mai întâlnesc, de asemenea, combinaţii ale acestui 
sistem cu plata într-o singură tranşă, în anumite 
condiţii de eligibilitate.

Până la adoptarea legii speciale privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private 
participantul poate primi suma existentă în contul său 
ca plata unică.
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Activul personal al participantului invalid va 
continua să fi e administrat şi în perioada de timp 
cuprinsă între plata ultimei contribuţii la fond a 
participantului şi data efectuării plăţii drepturilor 
cuvenite acestuia.

Estim\ri Cu Semnul Întreb\rii

?
Estimarea unei valori probabile a contului participantului, 

deşi, în principiu, s-ar putea face în limitele unor ipoteze 

prestabilite, nu poate fi  decât extrem de imprecisă.

Pentru a face un astfel de calcul ar trebui emise estimări 

cu privire la durata perioadei de cotizare, presupunând că 

nu apar întreruperi, valoarea contribuţiei, pe baza estimării 

unei evoluţii viitoare a veniturilor participantului, randamentul 

fi nanciar mediu al investiţiilor, bazat pe estimări asupra 

evoluţiilor viitoare ale mediului economic, pieţelor de capital etc. 

Se poate lesne observa că rezultatul calculului 

depinde de o sumă de parametri variabili 

asupra cărora nu se pot face decât presupuneri.

Prin urmare, un astfel de calcul nu poate avea 

decât un caracter pur informativ, iar rezultatul său ar 

putea fi  lesne invalidat de evoluţiile reale înregistrate 

pe parcursul timpului, mai ales atunci când este vorba 

de o perioada de cotizare de ordinul zecilor de ani.

Din acest motiv, pentru a evita orice situaţie în care 

s-ar putea crea false aşteptări prin prezentarea abuzivă 

a unor estimări supraevaluate privind perspectivele de 

acumulare într-un fond de pensii, legislaţia în domeniu 

şi normele emise cu privire la activitatea de marketing 

a pensiilor private de către CSSPP interzic prezentarea 

de proiecţii fi nanciare cu privire la evoluţia activelor 

personale din cadrul fondurilor de pensii private.

În sistemul Pilonului II, calitatea de participant 
la un fond de pensii administrat privat încetează la 
data radierii acestuia din Registrul participanţilor 
de către CNPP, în cazurile prevăzute de lege (vezi 
pagina 28). Calitatea de participant la un fond de 
pensii facultative încetează de la data deschiderii 
dreptului la pensia facultativă sau prin efectuarea 
plăţii unice a sumei existente în cont.

Dacă un participant decedează înainte de 
pensionare, activele personale evaluate la acea 
dată se distribuie benefi ciarilor conform actului de 
succesiune şi normelor CSSPP. Prin urmare, dacă 
participantul decedează înainte de depunerea 
cererii pentru obţinerea unei pensii private, 
facultative sau obligatorii, suma acumulată se 
va acorda sub forma de plată unică benefi ciarilor 
legali.

În cazul în care participantul benefi ciază 
de pensie de invaliditate pentru afecţiuni care 
nu mai permit reluarea activităţii, în condiţiile 
prevederilor legislative aferente sistemului public 
de pensii, acesta va avea dreptul să primească 
contravaloarea activului său personal net, strâns 
în contul fondului de pensii private. În cazul 
invalidităţii de gradul III, participantul va avea 
dreptul să opteze, după caz, pentru suspendarea 
sau continuarea plăţii contribuţiilor la fondul de 
pensii facultative, în cazul sistemului Pilon III.

În prospectele fondurilor de pensii private 
pot fi  prevăzute garanţii cu privire la acoperirea 
riscurilor de invaliditate sau deces. În acest 
caz administratorul fondului de pensii va plăti 
benefi ciarului valoarea cea mai mare dintre 
activul personal net al participantului şi valoarea 
garanţiilor oferite.
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Pensia administrată privat nu presupune o 
plată suplimentară din partea salariaţilor, întrucât 
pentru aceştia se virează automat, către fondul 
de pensii private, o parte din cele 10,5 procente 
aferente CAS (contribuţii de asigurări sociale), 
plătite deja de fi ecare angajat şi calculate din 
veniturile salariale brute. Cota aferentă fondurilor 
de pensii obligatorii va fi  6% în anul 2016, după 
cum aţi afl at deja dacă aţi parcurs acest Ghid 
până în acest punct.

Pe de altă parte, din contribuţiile (activele) 
strânse în conturile participanţilor lună de lună, 
administratorii reţin anumite comisioane, în 
schimbul gestionării activelor, în conformitate cu 
prospectul schemei de pensii pentru care a optat 
fi ecare.

Conform prevederilor Legii 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, repu-
blicată, cu modifi cările şi completările ulterioare 
(art. 86), pentru pensiile administrate privat 
(Pilonul II), administratorul percepe un comision 
de administrare constituit din:

Din activele fondului se mai suportă taxa de 
audit, prelevată anual din volumul total de active 
nete.Tarife suplimentare mai pot fi  solicitate 
pentru acordarea unor servicii la cererea clienţilor, 
tarife reglementate însă în legislaţia secundară 
a sistemului de pensii private. Spre exemplu, 
cuantumul tarifului pentru un serviciu la cerere nu 
poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie 
a informaţiilor solicitate.

Administratorul fondului de pensii utilizează 
aceeaşi metodă de calcul şi de percepere a 
comisioanelor pentru toţi participanţii la acelaşi 
fond de pensii.

PILONUL III
Pentru pensiile facultative (Pilonul III), 

conform prevederilor Legii Nr. 204/2006 privind 
pensiile facultative, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, cheltuielile legate de administrare, 
suportate de fondul de pensii facultative sunt 
următoarele:

Potrivit aceleiaşi legi, comisionul de admini-
strare se constituie din:

Schemele de pensii private facultative 
disponibile pe piaţă la momentul actual prevăd 
comisioane din contribuţiile plătite cuprinse între 
3 - 5% şi comisioane lunare, din activul net total 
al fondului, cuprinse între 0,091% şi 0,195%. 
Unii administratori au decis chiar neperceperea 
anumitor comisioane pentru o perioadă limitată de 
timp.
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5.5 Costurile pensiei private -  PILONUL II

Toate comisioanele si taxele sunt prezentate 

detaliat în prospectul schemei de pensii pe 

care administratorul trebuie să îl prezinte 

participantului, înainte de semnarea adeziunii.

a) deducerea unui cuantum din contribuţiile 
plătite, dar nu mai mult de 2,5%, cu condiţia 
ca această deducere sa fi e făcută înainte de 
convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;

b) deducerea unui procent din activul net 
total al fondului de pensii administrat privat, 
dar nu mai mult de 0,05% pe lună, stabilit prin 
prospectul schemei de pensii private.

a) deducerea unui cuantum din contribuţiile 
plătite, dar nu mai mult de 5%, cu condiţia 
ca această deducere să fi e făcută înainte de 
convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;

b) deducerea unui procent din activul net total 
al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult 
de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei 
de pensii facultative.

În cazul transferului la un alt fond de pensii 
administrat privat se pot percepe penalităţi de 
transfer. Penalitatea de transfer reprezintă suma 
suportată de participant în cazul în care transferul 
la alt administrator de fond de pensii se realizează 
mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de 
pensii precedent, limita maximă a acesteia fi ind 
stabilită prin normele CSSPP.

a) comisionul de administrare;

c) comisioanele de tranzacţionare;

e) taxe de auditare a fondului de pensii
     facultative.

b) comisionul de depozitare;

d) comisioanele bancare;
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Transferul participanţilor între fondurile de 
pensii administrate privat este o opţiune individuală 
a acestora şi se realizează pe baza procedurii 
de transfer stabilită prin Legea 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, republicată, 
cu modifi cările şi completările ulterioare şi Norma 
privind transferul participanţilor între fondurile de 
pensii administrate privat.

CSSPP a elaborat reglementări specifi ce 
transferului în sistemul Pilonului II pentru a veni în 
sprijinul celor care, din motive personale, doresc 
să adere la un alt fond de pensii administrat privat 
decât cel pentru care au optat iniţial sau la care au 
fost repartizaţi în mod aleatoriu.

Transferul participantului se poate realiza 
doar după plata primei contribuţii. De menţionat 
este faptul că legislaţia interzice, în mod explicit, 
implicarea agenţilor de marketing în aceste 
operaţiuni.

Pentru transfer, după semnarea actului 
individual de aderare la fondul la care doreşte să 
se transfere, participantul trebuie să transmită, în 
scris, o notifi care către administratorul fondului de 
pensii administrat privat de la care intenţionează 
să se transfere. Acestei notifi cări i se va anexa o 

copie a actului individual de aderare la noul fond  
şi o copie a actului de identitate valabil la data 
depunerii documentaţiei, cu semnătura în original, 
pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin 
copiere.

Formularul de act individual de aderare şi 
formularul de notifi care vor fi  puse la dispoziţia 
participantului de către administratorul fondului de 
pensii administrat privat la care acesta doreşte să 
se transfere. Formularul de notifi care poate fi  însă 
procurat de participant şi prin descărcarea acestui 
document de pe pagina de internet a CSSPP, 
www.csspp.ro.

De asemenea, pe pagina web csspp.ro, 
secţiunea Materiale Educaţie Financiară, puteţi 
accesa „Ghidul participantului privind transferul 
de la un fond de pensii administrat privat la un 
alt fond de pensii administrat privat”.  Acesta este 
un material de sinteză, elaborat în baza legislaţiei 
în vigoare cu privire la transfer, conceput pentru 
a veni în sprijinul participanţilor care, din diverse 
motive,  doresc să-şi schimbe opţiunea iniţială 
în sistemul Pilonului II. Ghidul cuprinde paşii ce 
trebuie urmaţi, documentele necesare şi perioada 
de timp necesară derulării transferului.
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Pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro) puteţi accesa 

un studiu comparativ al fondurilor de pensii private (obligatorii şi facultative) din punctul de vedere al 

comisioanelor şi taxelor suportate din activele fondului de pensii.

INFORMAREA  INFORMAREA  INFORMAREA

5.6. Transferul participan]ilor în sistemul fondurilor de pensii administrate privat

Participarea la pensia administrată privat nu îl costă nimic în plus pe salariat, faţă de obligaţiile acestuia către sistemul public de pensii (sistemul de stat), ceea ce înseamnă că o parte din contribuţia la pensia publică va trece în administrarea fondurilor de pensii administrate privat.
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Transferul disponibilit\]ilor b\ne[ti, în cazul transferului între fondurile de
pensii administrate privat

Disponibilităţile băneşti transferate reprezintă, 
potrivit legislaţiei, contravaloarea activului 
personal net al participantului, la data transferului, 
diminuată cu penalitatea de transfer, după caz.  
Transferul se realizează din contul fondului de 
la care se transferă, în contul fondului la care se 
transferă participantul.

Transferul disponibilităţilor băneşti se 
efectuează în data de 15 a fi ecărei luni. 
Comisioanele bancare aferente transferului de 
disponibilităţi băneşti ale participantului sunt 
suportate de către administratorul fondului de 
pensii administrat privat de la care se transferă 
participantul.

Cuantumul disponibilităţilor băneşti transfe-
rate se calculează având la bază “valoarea unitară 
a activului net calculată şi raportată de către 
administrator şi de către depozitar în data de 14 a 
lunii curente”. De asemenea, anularea unităţilor de 
fond aferente transferului disponibilităţilor băneşti 
ale participantului se efectuează la aceeaşi dată.

Pe site-ul www.csspp.ro puteţi accesa secţiunea “Protecţia participanţilor”, concepută pen-

tru a veni în sprijinul participanţilor care doresc să se transfere de la un fond de pensii administrat 

privat la un alt fond de pensii administrat privat.

Informaţii suplimentare despre transfer, şi nu numai, se mai pot accesa în secţiunile Educaţie 

Financiară şi Întrebări Frecvente din cadrul site-ului www.csspp.ro

Costurile transferului de la un fond de pensii la alt fond de pensii administrate privat
Penalitatea de transfer reprezintă suma 

suportată de participant în cazul în care transferul 
la un fond administrat de altă societate de pensii 
se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea 
la fondul de pensii precedent, limita maximă a 
acesteia fi ind stabilită prin normele CSSPP.

Penalitatea de transfer poate fi  în cuantum 
de maxim 5% şi se aplică conform prospectului 
schemei de pensii autorizat de către CSSPP. 
Penalitatea este reţinută de către administratorul 
fondului de pensii de la care se solicită transferul, 
din activul personal net al participantului.
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Un participant se poate transfera la un alt fond 
de pensii facultative dacă îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii:

Transferul tuturor lichidităţilor băneşti se 
consideră a fi  încheiat la data la care contul bancar 
al administratorului noului fond de pensii facultative 
la care participantul a solicitat transferul a fost 
creditat.

În cazul în care transferul la un nou fond de 
pensii facultative se realizează mai devreme de 2 
ani de la data aderării la fondul anterior de pensii 
facultative, administratorul acestuia din urmă poate 
percepe penalităţi de transfer, dar nu mai mult de 
5% din activul personal al participantului,  similar 
cu procedura de transfer din sistemul pensiilor 
administrate privat.

Penalitatea de transfer nu se aplică:
• participanţilor care solicită transferul ca urmare a modifi cării prospectului schemei de pensii, dacă solicitarea este făcută în termen de 2 luni de la autorizarea modifi cării prospectului
• participanţilor care au fost angajaţi în misiuni peste hotare ordonate de statul român şi care au făcut obiectul repartizării aleatorii ca urmare a imposibilităţii de a adera la un fond de pensii administrate privat în termenul prevăzut de lege şi de normele CSSPP; dovada o reprezintă adeverinţa eliberată în acest scop de către angajator
• participanţilor afl aţi în alte situaţii prevăzute în actele emise de CSSPP.

Transferul participan]ilor între fondurile de pensii facultative

În situaţia în care un participant doreşte să 
se transfere la un alt fond de pensii facultative 
gestionat de acelaşi administrator, acesta 
nu datorează administratorului penalităţi de 
transfer. • a depus o cerere de transfer la administratorul 

fondului de pensii de la care s-a solicitat 
transferul

• a dobândit calitatea de participant la noul 
fond de pensii facultative conform legislaţiei 
în vigoare.

• Atât în sistemul Pilonului II cât 
şi în sistemul Pilonului III este 
interzisă implicarea agenţilor de 
marketing persoane juridice şi 
fi zice în operaţiunile de transfer al 
participanţilor.
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6.1. Participantul

Participant la sistemul de pensii private este acea 
persoană care contribuie sau/şi în numele căreia s-au 
plătit contribuţii la un fond de pensii şi care are un 
drept viitor la o pensie privată.

După cum aţi afl at deja dacă aţi parcurs acest 
Ghid până în acest punct, o persoană eligibilă poate 
deveni participant la un fond de pensii administrate 
privat prin semnarea unui act individual de aderare, 
din proprie iniţiativă sau în urma repartizării aleatorie 
de către CNPP. În sistemul Pilonului II, nu putem fi  
participanţi, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de 
pensii,  fi ind permis un singur cont, la un singur fond 
de pensii private. 

O persoană eligibilă are certitudinea că a devenit 
participant la un fond de pensii în momentul în care 
primeşte o notifi care scrisă de la administratorul 

fondului de pensii, prin care este înştiinţat că a dobândit 
calitatea de participant. Participanţii şi benefi ciarii la 
un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament 
şi în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului 

sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii 
Europene ori stat aparţinând Spaţiului Economic 
European.

Trebuie reţinut: spre deosebire de Pilonul III, 
calitatea de participant la un fond de pensii administrat 
privat (Pilon II) încetează la data radierii acestuia din 
Registrul participanţilor de către CNPP, în cazuri 
precum deschiderea dreptului la pensia privată; 
decesul participantului; pensionarea de invaliditate 
pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, 
lipsa viramentelor pentru o perioadă mai mare de 
timp (vezi norme de aplicare); hotărârea instanţelor 
judecătoreşti; decizia administratorului în baza 
constatării încălcării prevederilor legale, ca urmare a 
reclamaţiei participantului.
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În sistemul fondurilor de pensii facultative de 
tip Pilon III, orice persoană eligibilă poate deveni 
participant la mai multe fonduri de pensii, în funcţie 
de apetitul personal pentru risc, de strategia 
personală de diversifi care a investiţiilor şi dispersare 
a riscului.

Toţi participanţii şi benefi ciarii la un fond de 
pensii au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică 
un tratament nediscriminatoriu. Nicio persoană care 
doreşte să devină participant la un fond de pensii 
nu poate fi  supusă unui tratament discriminatoriu şi 
nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă 
aceasta este eligibilă. 
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În cazul “pensiilor private obligatorii“, angajatorul 
nu trebuie să întreprindă nicio măsură suplimentară, 
ci doar să depună la timp declaraţiile nominale privind 
plata CAS-ului şi să vireze contribuţiile de asigurări 
sociale corespunzătoare fi ecărui salariat, pentru ca 
banii să poată fi  transferaţi în conturile angajaţilor, 
participanţi la Pilonul II de pensii private.

Lunar, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare 
celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, 
CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice) transmite 
către ANAF (Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală) informaţii privind declaraţiile nominale ale 
angajatorilor şi viramentele efectuate către fondurile 
de pensii private.

Mai departe, ANAF, prin organele fi scale 
subordonate, va coordona activitatea de identifi care a 
situaţiilor în care angajatorii nu au respectat prevederile 
legale privind declararea şi plata contribuţiilor de 

asigurări sociale, dispunând măsurile sancţionatorii 
prevăzute de lege.
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Statutul participan]ilor care î[i schimb\ locul de munc\ sau domiciliul

6.2. Angajatorul

În cazul schimbării locului de muncă, 
domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, 
participanţii pot opta între a plăti în continuare 
contribuţiile la un fond de pensii din România 
sau a plăti contribuţii la un alt fond de pensii afl at 
pe teritoriul ţării respective, dacă aceasta nu 
contravine legislaţiei acelei ţări.

Participantul care îşi schimbă locul de muncă, 
domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat, poate 
continua să contribuie la fondul de pensii din 
România, unde are calitatea de participant, dacă 
încheie un contract de asigurare socială cu CNPP, 
pe baza căruia plăteşte contribuţii de asigurări 

sociale. De asemenea, un participant de la un fond 
de pensii din România poate plăti contribuţii la un 
alt fond de pensii dintr-un alt stat, dacă aceasta 
nu contravine legislaţiei respectivului stat.

De la data aderării României la Uniunea 
Europeană, persoanele care îndeplinesc 
condiţiile pentru a deveni participanţi la scheme 
de pensii private şi angajatorii din România pot 
vira contribuţii către fonduri de pensii administrate 
de societăţi autorizate într-un alt stat membru 
al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului 
Economic European.

ATEN}IE ANGAJATORI!
Optând pentru o pensie administrată privat, o parte din contribuţiile de 

asigurări sociale va fi  redirecţionată către contul individual deschis în 
numele fi ecărui participant, în sistemul Pilonului II. Angajatorul are obligaţia 
legală de a vira către stat contribuţiile de asigurări sociale corespunzătoare 
fi ecărui salariat precum şi de a depune declaraţiile nominale aferente.

Pentru neachitarea la timp a obligaţiilor de plată 
reprezentând contribuţii de asigurări sociale, sunt 
prevăzute majorări de întârziere şi chiar măsuri 
de executare silită în vederea încasării sumelor 
cuvenite.

Corectitudinea angajatorilor este de maximă 
importanţă pentru buna funcţionare a sistemului 
de pensii private. 

Angajatorii sunt obligaţi prin lege să depună 
la timp declaraţiile nominale privind contribuţiile 
efectuate în numele angajaţilor către sistemul de  
pensii.

PILONUL III: Contribuţiile la un fond de 
pensii facultative se stabilesc conform regulilor 
acelei scheme de pensii facultative, se reţin şi 
se virează de către angajator sau, după caz, de 
către participant, odată cu contribuţiile de asigurări 
sociale obligatorii, în contul fondului de pensii 
specifi cat în actul individual de aderare. Contribuţia 
poate fi  împărţită între angajat şi angajator.

Pentru facilitarea calculelor, administratorii 
fondurilor de pensii facultative au pus la dispoziţia 
angajatorilor programe software de asistenţă, 
specializate în calcularea şi evidenţa contribuţiilor 
la pensia facultativă.
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Administratorul de fonduri de pensii private 
este societatea comercială pe acţiuni constituită 
în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în 
vigoare, denumită şi societate de pensii. În 
sistemul pensiilor administrate privat - Pilonul II, 
administratorul are ca obiect exclusiv de activitate 
administrarea fondurilor de pensii şi, opţional, 
furnizarea de pensii private. 

Spre deosebire de sistemul Pilonului II,  
fondurile de pensii facultative pot fi  administrate 
atât de societăţi de pensii, cât şi de societăţi 
de administrare a investiţiilor sau societăţi de 
asigurare, autorizate de CSSPP în acest scop. 
Acestea din urmă sunt înfi inţate şi autorizate 
potrivit legislaţiei specifi ce domeniului lor de 
activitate.

De menţionat este faptul că, răspunderea 
privind administrarea fondului de pensii nu poate 
fi  delegată, iar încredinţarea executării anumitor 
obligaţii către terţi, nu îl exonerează de răspundere 
pe administrator. În vederea desfăşurării activităţii 
de administrare, o societate de pensii trebuie să 
aloce un volum de capital adecvat obiectului de 
activitate, conform legislaţiei în vigoare.

Măsuri de siguranţă

Politica de investiţii reprezintă strategia 
conform căreia administratorul intenţionează 
să investească contribuţiile acumulate în fondul 
de pensii private. Declaraţia privind politica de 
investiţii este revizuită şi completată ori de câte 
ori intervine o schimbare importantă sau cel puţin 
o dată la 3 ani, cu acordul CSSPP. Informarea 
participanţilor cu privire la noua politică 
investiţională este obligatorie, în aceste cazuri.

Obligaţii de informare şi raportare

Săptămânal, administratorul trebuie să publice 
pe pagina de internet elementele privind valoarea 
activelor fondului, valoarea unitară a activului net, 
numărul de unităţi de fond precum şi numărul de 
participanţi pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii 
încheiate. În fi ecare lună, acesta mai trebuie 
să publice pe pagina proprie de web, situaţia 
investiţiilor fondului de pensii. De asemenea, 
administratorul trebuie să calculeze, să raporteze 
şi să publice, trimestrial, rata de rentabilitate  a 
fondului de pensii,  pentru perioada ultimelor 
24 de luni de activitate. 

În situaţia în care indicatorii de performanţă 
ai unui fond NU se situează în limitele prevăzute 
de lege, CSSPP va atenţiona administratorul şi 
va lua măsurile prevăzute de normele legale în 
vigoare, descrise în capitolul privind elementele 
de siguranţă ale sistemului.
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6.3. Administratorul

Din punct de vedere contabil, 
administratorul este organizat într-
un mod complet separat de fondul pe 
care îl administrează, fără posibilitatea 
transferului între fonduri sau între fonduri şi 
administrator. 

Acest lucru constituie o măsură foarte 
efi cientă de siguranţă pentru întregul sistem 
de pensii private. 

Prin urmare, rezultatele administratorului 
se calculează şi se înregistrează în mod 
distinct, separat de rezultatele fondurilor de 
pensii administrate. Astfel, problemele pe 
care le-ar putea întâmpina la un moment 
dat societăţile de administrare a fondurilor 
de pensii private nu pot aduce nicio atingere 
activelor sau rezultatelor fi nanciare ale 
fondurilor de pensii private administrate de 
acestea sau intereselor participanţilor la 
aceste fonduri.

Administratorul de pensii private are mai 
multe obligaţii de informare şi raportare către 
participanţi şi autorităţi. Spre exemplu, în 
fi ecare an, administratorul de pensii trebuie 
să informeze, în scris, fi ecare participant 
despre activul personal, respectiv numărul de 
unităţi de fond şi valoarea acestora, precum 
şi despre situaţia sa fi nanciară. Transmiterea 
acestor informaţii se face la ultima adresă de 
corespondenţă comunicată de participant, 
până la data de 15 mai a fi ecărui an, pentru 
anul precedent. Mai mult, administratorul de 
pensii trebuie să ofere, contra cost, informaţii 
suplimentare privind participarea la un 
fond de pensii, la solicitarea participanţilor, 
benefi ciarilor sau reprezentanţilor acestora.
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Un fond de pensii private este constituit 
prin contract de societate civilă, încheiat între 
participanţi, în conformitate cu prevederile Codului 
civil şi cu dispoziţiile legilor specifi ce sistemului de 
pensii private. 

Fondul se înfi inţează în scopul punerii în practică 
a unei scheme de pensii private, al cărei prospect 
a fost autorizat de Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private (CSSPP). 

Pentru a nu se crea confuzie,  denumirea trebuie 
să conţină sintagma “fond de pensii administrat 
privat”, în sistemul Pilonului II. Similar, în sistemul 
Pilonului III, este impusă folosirea sintagmei “fond 
de pensii facultative”.

Conţinutul contractului-cadru de societate civilă 
prin care se constituie un fond de pensii, precum şi 
modalităţile de modifi care a acestuia se stabilesc 
prin normele CSSPP. Fondul de pensii private 
poate funcţiona numai după autorizarea de către 
CSSPP, iar în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa 
instanţelor judecătoreşti, este reprezentat numai 
de către administratorul respectivului fond de 
pensii, societate autorizată tot de către CSSPP. 
Autorizarea fondului se efectuează pe baza cererii 
formulate de către administrator, după ce acesta 
obţine propria autorizare precum şi autorizarea 
prospectului schemei de pensii private.

Prospectul cuprinde termenii contractului de 
administrare şi ai schemei de pensii. Prospectul 
simplifi cat prezintă pe scurt caracteristicile schemei 
de pensii şi vine în sprijinul participanţilor sau a 
potenţialilor participanţi la un fond de pensii private 
prin înţelegerea mai facilă a elementelor esenţiale 
ale prospectului.

Prospectul simplifi cat şi prospectul detaliat 
formează, împreună, prospectul schemei de pensii 
private. Schema de pensii este un sistem de reguli, 
condiţii şi termene pe baza cărora administratorul 
investeşte activele fondului de pensii, în scopul 
dobândirii, de către participanţi, a unei pensii 
private. Elaborarea şi propunerea pentru autorizare 
a prospectului   schemei de pensii private se face 
de către administratorul fondului de pensii private. 
Autorizarea primului prospect al schemei de pensii 
private se realizează odată cu autorizarea de 
administrare a fondului de pensii. 

Măsuri de siguranţă
În cazul în care se constată scăderea numărului 

de participanţi şi menţinerea acestuia sub minimul 
legal, timp de un trimestru, CSSPP retrage, prin 
decizie, autorizaţia unui fond de pensii. Potrivit 
legii, un fond de pensii administrate  privat (Pilonul 
II) trebuie să atingă, în perioada primilor 3 ani de 
la data constituirii, un nivel de minim 50.000 de 
participanţi. 

În cazul retragerii autorizaţiei fondului, 
administratorul este obligat să înceteze orice 
activitate aferentă fondului de pensii. De la data 
la care este retrasă, defi nitiv, autorizaţia unui fond 
de pensii se aplică şi procedura de administrare 
specială.
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6.4. Fondul de pensii

Reamintim faptul că fi ecărui fond de pensii 
private i se asociază un grad de risc, în funcţie 
de strategia de investiţii în instrumente cu risc 
scăzut.
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Agent de marketing pentru un fond de pensii  
private este acea persoană fi zică, sau juridică, 
mandatată de administratorul sau brokerul 
de pensii să obţină acordul de aderare al 
persoanelor eligibile. 

În principiu, activitatea de marketing este 
condusă de administratorul fondului de pensii. 
Sarcina de pregătire a agenţilor de marketing 
revine administratorilor, persoanelor juridice 
specializate sau, după caz, brokerului de pensii 
private cu care aceştia se afl ă în relaţii de 
colaborare. Administratorul este răspunzător 
pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea şi 
plata agenţilor de marketing. De asemenea, 
administratorul este obligat să se asigure că 
persoanele fi zice înscrise la cursurile de agent 
nu au menţiuni în cazierul judiciar. Certifi catul 
de absolvire a cursului de agent de marketing 
este eliberat de către administratorul de pensii, 
persoana juridică specializată sau, după caz, 
brokerul de pensii private, numai după ce viitorul 
agent a promovat examenul de absolvire.

Agenţii de marketing sunt autorizaţi sau 
avizaţi de către Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Eliberarea deciziei de autorizare sau avizului 
agentului de marketing este efectuată de către 
CSSPP, după îndeplinirea condiţiilor de avizare. 
CSSPP poate retrage autorizaţia de agent de 
marketing la solicitarea administratorului sau a 
agentului de marketing persoană juridică, dacă 
nu se respectă condiţiile stabilite la autorizare.

Agentul de marketing îşi desfăşoară 
activitatea în temeiul contractului de mandat 
încheiat cu administratorul fondului de pensii 
având următoarele atribuţii:

Administratorului, agenţilor de marketing şi 
persoanelor afi liate acestora le este interzis:

 La momentul semnării actului individual de 
aderare, agentul de marketing are următoarele 
obligaţii:

Trebuie menţionat că transferul între 
fondurile de pensii private se face exclusiv de 
administratorul fondului la care participantul 
doreşte să se transfere, fără implicarea 
agentului de marketing. 

Actul individual de aderare se redactează 
în două exemplare, se semnează în original 
fi ecare exemplar şi se distribuie astfel:

32

6.5. Agen]ii de marketing

a) prezintă potenţialului participant 
aspectele relevante ale fondului de pensii;

a) să transmită informaţii false, înşelătoare 
sau care pot crea o impresie falsă despre 
fondul de pensii şi administratorul acestuia;

c) să ofere benefi cii colaterale în scopul 
de a convinge o persoană să adere la un 
fond de pensii sau să rămână participant la 
acesta;

d) să acorde foloase pentru facilitarea 
aderării potenţialilor participanţi.

b) să facă afi rmaţii sau previziuni despre 
evoluţia unui fond de pensii altfel decât în 
forma şi modul prevăzute în normele CSSPP;

a) un exemplar se păstrează de către 
administratorul fondului de pensii administrat 
privat la care persoana a aderat;

b) un exemplar se păstrează de către 
persoana care a aderat la un fond de pensii 
administrat privat.

- să solicite o copie a actului de identitate, 
cu semnătura în original;

- să verifi ce datele din actul de identitate 
cu copia dar şi cu cele din actul de aderare;

- să prezinte prospectul şi să înmâneze 
gratuit un exemplar persoanei care aderă.

c) transmite administratorului de pensii 
actul individual de aderare semnat de 
persoana eligibilă, în original, în termen de 5 
zile calendaristice de la semnarea acestuia.

b) obţine acordul de aderare a persoanei 
eligibile la fondul de pensii;
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Depozitarul este o instituţie de credit căreia îi 
sunt încredinţate spre păstrare toate activele unui 
fond de pensii private, în baza unui contract de 
depozitare încheiat cu administratorul acelui fond 
de pensii.

În exercitarea activităţii de depozitare, instituţia 
de credit va acţiona numai pe baza instrucţiunilor 
scrise primite de la administratorul fondului de 
pensii şi în limita prevederilor legale în vigoare.

Administratorul fondului de pensii desem-
nează un singur depozitar, căruia îi încredinţează 
păstrarea activelor fondului de pensii, pe baza 
unui contract de depozitare, avizat în prealabil de 
CSSPP.

În România pot fi  depozitari, după avizarea de 
către CSSPP pentru această activitate, numai:

 
 

Rolul depozitarului: înregistrează, verifi că şi 
monitorizează toate activele deţinute de fondul de 
pensii private pentru care desfăşoară activitatea 
de depozitare. Efectuează plăţi din contul fondului 
de pensii private, numai la primirea instrucţiunilor 
din partea administratorului, pentru efectuarea 
de investiţii, stingerea obligaţiilor, inclusiv plata 
taxelor, comisioanelor şi a cheltuielilor operaţionale 
ale fondului de pensii private.
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– instituţii de credit din România, autorizate de 
către Banca Naţională a României;

–  instituţii de credit autorizate de către autoritatea 
similară dintr-un stat aparţinând Uniunii 
Europene sau Spaţiului Economic European.

Certifi catul de absolvire a cursului de agent de marketing este eliberat de către administrato-

rul de pensii, persoana juridică specializată sau, după caz, brokerul de pensii private, numai 

după ce viitorul agent a urmat cursul şi a promovat examenul de absolvire.

6.6. Depozitarul

Brokerul poate desfăşura activitatea de 
marketing a fondurilor de pensii private pentru 
mai multe societăţi de pensii, autorizate de către 
CSSPP.

Brokerii de pensii private îşi desfăşoară 
activitatea de marketing pe baza unei autorizaţii 

acordate de CSSPP. În vederea obţinerii 
autorizaţiei de funcţionare ca broker de pensii 
private, solicitantul trebuie să aibă în vedere ca 
denumirea să nu inducă în eroare publicul şi să 
includă în mod obligatoriu sintagma „broker de 
pensii private”.

Agenţii de marketing persoane juridice 
trebuie să respecte, pe toată durata funcţionării, 
obligaţiile de raportare şi transmitere de informaţii 
către CSSPP stabilite prin legislaţia în vigoare şi 
prin normele de aplicare a acesteia.

Pe lângă agenţi de marketing şi brokeri, în 
sistemul de pensii private regăsim şi categoria 
consultaţilor. 

Consultantul de pensii private poate desfăşura 
activitatea de marketing numai pentru un singur 
administrator, un singur broker de pensii private 
sau, după caz, un singur intermediar de pensii 
private.
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Un administrator desemnează un singur depozitar. Un depozitar poate păstra activele mai multor fonduri de pensii, cu condiţia de a evidenţia operaţiunile şi înregistrările fi ecărui fond de pensii separat de ale sale proprii şi de cele ale celorlalte fonduri de pensii.
Activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie evidenţiate în conturi separate pentru fi ecare fond, diferite de cele ale administratorului şi ale depozitarului.
Toate operaţiunile fi nanciare ale fondului de pensii administrat privat se realizează numai prin intermediul depozitarului.

Dacă un depozitar constată încălcări ale legii, are obligaţia de a notifi ca imediat CSSPP şiadministratorul.

Obligaţiile depozitarului faţă de fondul de 
pensii private ale cărui active le păstrează:

 nu poate trece la executarea silită a activelor 
fondului pe care le păstrează şi nici a unei 
tranzacţii referitoare la acest fond 

 este responsabil faţă de administrator şi 
participanţi în privinţa oricărui prejudiciu 
suferit de aceştia, ca rezultat al neîndeplinirii 
obligaţiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare 
a acestora.

Pentru serviciile prestate, depozitarul 
percepe comisioane stabilite prin contractul de 
depozitare.

 
Depozitarul nu poate fi  exonerat de 

răspundere, iar răspunderea sa nu poate fi  limitată 
prin încredinţarea obligaţiilor sale unei alte entităţi, 
sub sancţiunea nulităţii actelor juridice în cauză.

 Depozitarul nu poate deţine acţiuni ale 
administratorului sau ale oricărei entităţi 
afi liate acestuia şi nu poate avea nici o relaţie 
de capital cu aceste entităţi.

Zilnic, depozitarul transmite către CSSPP 
informaţii despre valoarea activului total, valoarea 
activului net, valoarea unitară a activului net şi 
numărul de unităţi de fond. 

6.7. Auditorul financiar
Situaţiile fi nanciar-contabile ale oricărei 

entităţi supuse autorizării, supravegherii şi 
controlului CSSPP, conform prevederilor 
legale, sunt auditate de către entităţi, membri 
ai Camerei Auditorilor Financiari din România 
(CAFR).

Activitatea unui auditor fi nanciar:
  efectuează auditul fi nanciar al situaţiilor 

fi nanciare anuale ale fondurilor de pensii 
private şi ale administratorilor acestora

  întocmeşte un raport anual de audit 
fi nanciar care este depus la CSSPP odată 
cu situaţiile fi nanciare anuale

  furnizează servicii suplimentare, 
inclusiv rapoarte solicitate de către 
CSSPP, în condiţiile respectării principiului 
independenţei

Auditorii fi nanciari sunt obligaţi să informeze 
CSSPP dacă au luat cunoştinţă de acte sau 
fapte ale administratorului care:
  reprezintă încălcări ale reglementărilor din 

domeniu, prin care sunt stabilite condiţiile 
de autorizare şi de desfăşurare a activităţii 
fondului de pensii

  sunt de natură să afecteze semnifi cativ 
situaţia patrimonială a fondului de pensii

 Raportul de audit fi nanciar se 
întocmeşte anual de către auditorul 
fi nanciar, în conformitate cu standardele de 
audit adoptate de CAFR. Astfel, valoarea 
activelor nete şi valoarea unităţii de fond 
ale unui fond de pensii private sunt supuse, 
anual, auditării.
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Comisia de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private (CSSPP) este autoritatea 
administrativă autonomă de reglementare şi 
supraveghere prudenţială, afl ată sub controlul 
Parlamentului României, înfi inţată în vederea 
susţinerii măsurilor de reformare a sistemului 
de pensii întreprinse pentru a asigura creşterea 
calităţii vieţii pensionarilor, la un nivel mai ap-
ropiat de cel din perioada activă, prin introduc-
erea şi implementarea în cadrul sistemului de 
asigurări sociale a pensiilor private. 

 Principalul obiectiv al CSSPP este prote-
jarea intereselor participanţilor în sistemul de 
pensii private, prin asigurarea unei funcţionări 
efi ciente a acestui sistem.

 Prin misiunea şi atribuţiile sale, CSSPP 
pune în aplicare strategia Guvernului României 
în domeniul pensiilor private şi prevederile le-
gilor în vigoare care stau la baza sistemului de 
pensii private. Reglementarea, coordonarea, 
supravegherea şi controlul activităţii sistemului 
de pensii private sunt coordonatele principale 
după care CSSPP îşi desfăşoară activitatea.

 CSSPP este un arbitru activ pe piaţa pen-
siilor private. În acest context, CSSPP are în-
totdeauna nu doar un comportament reactiv, 
ci şi unul proactiv, prudenţial. CSSPP inter-
vine ori de câte ori va considera că este nece-
sar pentru a proteja interesele participanţilor. 
Instituţia are grijă ca administratorii, fondurile, 
depozitarii, auditorii şi agenţii de marketing să 
respecte legislaţia, iar sistemul să funcţioneze 
fără probleme. Instituţia acţionează pentru elab-
orarea şi îmbunătăţirea permanentă a legislaţiei 

din domeniu şi pentru dezvoltarea continuă a 
sistemului de supraveghere şi control. CSSPP 
autorizează, supraveghează permanent şi 
sancţionează, dacă este cazul, entităţile impli-
cate pe piaţa pensiilor private. Entităţile (admin-
istratorul, fondul de pensii, depozitarul, audi-
torul, agentul de marketing) cât şi prospectele 
schemelor de pensii sunt autorizate/avizate de 
către CSSPP.

 CSSPP colaborează cu celelalte autorităţi 
de supraveghere din România şi face parte din 
Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară 
(CNSF). CNSF este forul alcătuit din Ministrul 
Finanţelor Publice, Guvernatorul Băncii Naţionale 
a României, Preşedintele Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, Preşedintele Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor şi Preşedintele 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private, cu rol de coordonare a sarcinilor 
legate de stabilitatea fi nanciară şi gestionarea 
crizelor fi nanciare în România.

 CSSPP este condusă de un consiliu 
format din 5 membri, dintre care unul deţine 
funcţia de preşedinte şi altul de vicepreşedinte, 
numiţi de către Parlamentul României.

 CSSPP este membru al IOPS 
(International Organisation of Pension 
Supervisors  Organizaţia Internaţională a 
Supraveghetorilor din Pensiile Private) din 
2007.

 CSSPP a fost înfi inţată prin Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2005
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6.8. CSSPP

6.9. CNPP [i ANAF
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(IIIIIntntntntntntttttntntntntnttntnnttnntttnntteereeeeee natitititiiiiiiiititiononononononononononononononononononono alalalalaaalaaaaaaaa  Orgrgrgrgrgrgrgrggrggrgrgrgrgrgrgrgrrgrgrgrgrgrgrgrgrggrrrrgggrgggggggggggggggggggggggggggaaaaaananananananananaaaaananaaanaanaaaanaaaaaananaaaanaaaaaaa isisisisisisisissaatttaaaa ioioioioiooooooon n oofofofoffffoofoffffffofffffffoffffffff Pension 
Supepepepepepepepeepepepepepepepepeeepeeeeepervr isors OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrgrgrgrgrrrgrgrgrgrgrrrrrgrgrrrgrgrgrgrgrrgrggrgrrrrgggrgrgrrrr ananizizaţaţiaiaaaaaaa IIntntererrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnananannnnnnnnaan ţiţiţţţ ononoononala ă a
Suprrrrrrrrravavavavavavavavavavavavavavavvaavaavva egegegegegeegegeegeeeggghetoriloooooooooooooooooooooor rrrr rr r r r rrrrrrrrrrrrrrr rrrrr didinn PePePPP nsnsssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiileleleleeeleleeeleleeleeeleeeleleeele PPPriirivavaav teteetett ))))) din 
2007.

CSSPP a fost îînfinfiiinţnţnţnţnţnţţnţnţnţţţţţatatatatatatatatatatatatataataataatataaaa ăăăăăăăă ăăăăăăăăppprprpprprpppp ininnnninininn OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrdrdrdrdrdrdrdrdrdrrdrdrdrdrrdrrdrddrddddononnnnnnnnonnnnnnnnnnnnaaanananaaaa ţaţaaţaţaaaaţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 50/22000000055555

Alături de CSSPP, două alte autorităţi de 
stat au un rol crucial în funcţionarea sistemul de 
pensii private: instituţia de evidenţă şi instituţia 
de colectare.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
(ANAF) - Instituţia de colectare are ca atribuţie 
legală colectarea contribuţiilor individuale de 
asigurări sociale.

Casa Naţională de Pensii Publice(CNPP) 
- Instituţia de evidenţă are ca atribuţie legală 
evidenţa asiguraţilor din sistemul public de 
pensii.

Virarea contribuţiilor la fondurile de pensii 
se realizează de către instituţia de colectare, 
pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de 
evidenţă. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale are un rol principal în procesul decizional 
de administrare a bugetului asigurărilor sociale.

CNPP gestionează sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale. Sediul 
CNPP se afl ă în Bucureşti. Sistemul include 
şi o reţea teritorială, respectiv Casa de Pensii 
a Municipiului Bucureşti şi casele judeţene şi 
locale de pensii.
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6.10. APAPR

CNPP
Pentru fi ecare participant, CNPP acţionează 

pentru virarea, lună de lună, a contribuţiilor 
către fondul de pensii ales de acesta, într-un 
cont individual, în care se acumulează atât 
contribuţiile virate cât şi eventuale transferuri de 
disponibilităţi şi accesorii aferente acestora. În 
sfera pensiilor private, CNPP asigură evidenţa 
participanţilor la fondurile de pensii administrate 
privat (Pilonul II), constituie şi actualizează 
Registrul participanţilor.  

CNPP validează fi ecare act de aderare 
sau înregistrează transferul participanţilor 
între fondurile de pensii administrate privat, 
actualizând ulterior Registrul participanţilor. 
CNPP poate invalida un act individual de 
aderare dacă nu sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de lege. Instituţia repartizează 

aleatoriu persoanele cu vârsta de până în 35 
de ani, dacă nu aderă la un fond de pensii în 
termen de 4 luni de la data la care au devenit 
eligibile. De asemenea, CNPP face corecturile 
asupra datelor de identifi care ale participantului 
la un fond de pensii administrate privat. Prin 
structurile sale teritoriale, CNPP efectuează 
activităţile de constatare, control, colectare şi 
soluţionare a contestaţiilor pentru contribuţia de 
asigurări sociale plătită de asiguraţi. 

ANAF
Structurile teritoriale ale ANAF procedează 

la aplicarea măsurilor de executare silită, în 
vederea încasării sumelor cuvenite, conform 
dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor 
bugetare, în cazul neachitării la termen de 
către plătitori a contribuţiei de asigurări sociale 
datorată pentru persoanele asigurate în baza 
legislaţiei aferente sistemului public de pensii.

APAPR este asociaţia administratorilor fondurilor 
de pensii private din România. Printre membrii acestei 
organizaţii regăsim şi băncile depozitare din sistemul 
de pensii private. Este o organizaţie profesională, 
neguvernamentală, apolitică, independentă, 
non-profi t, creată pentru a proteja interesele, a 
promova şi a dezvolta colaborarea şi cooperarea în 
domeniul fondurilor de pensii private din România. 

APAPR este afi liată la cele mai reprezentative 
organizaţii mondiale de profi l: EFRP 
(Federaţia europeană a fondurilor de pensii 
private) şi FIAP (Federaţia internaţională 
a fondurilor de pensii private multipilon).

   PE SCURT:
 CNPP virează în conturile fondurilor de pensii administrate privat, deschise la băncile de-

pozitare, sumele aferente contribuţiilor participanţilor, pe baza declaraţiilor lunare depuse 

de către angajatori.

 ANAF se asigură că angajatorii îşi plătesc contribuţiile datorate sistemului de pensii.

 CSSPP supraveghează la îndeplinirea obligaţiilor tuturor operatorilor implicaţi în sistem, 

în vederea protejării intereselor participanţilor.
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6.11. Rela]iile dintre entit\]ile sistemului de pensii private din România
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capitolul7
PROTEC}IA
     PARTICIPANTULUI

7.1 Siguranţă şi performanţă
7.2 Elementele de siguranţă

7.1. Siguran]\ [i performan]\

Siguranţa şi performanţa sunt cele mai 
importante elemente ale unui sistem de pensii 
private. 

Participanţii la fondurile de pensii private din 
România benefi ciază de unul dintre cele mai 
moderne sisteme de acest tip. Nu mai puţin 
de zece elemente de siguranţă fac din Pilonul 
II un sistem solid şi sigur pentru cele peste 5 
milioane de participanţi, printre care enumerăm: 
garanţiile privind rata minimă de rentabilitate, 
garantarea contribuţiilor nete, separarea 
activelor, supravegherea prudenţială şi Fondul 
de Garantare.

Pe fondul problemelor demografi ce la nivel 
mondial, cele mai noi sisteme de pensii private 
au trecut de la garanţii absolute la cele relative, 
calculate în funcţie de piaţă. Noul model de 
garanţii, cu fl exibilitate ridicată în administrarea 
activelor, poate contracara mai efi cient fenomenul 
de îmbătrânire a populaţiei. Garanţia relativă 
presupune randamente calculate în funcţie 
de performanţa medie a fi ecărui segment de 
piaţă în parte. Protecţia participanţilor împotriva 
performanţelor slabe ale administratorilor de 
fonduri este asigurată prin eliminarea, în timp, 
a fondurilor cu randamente situate sub media 
pieţei.

Pentru ca un astfel de sistem să funcţioneze 
în condiţii optime, este necesară o supraveghere 

prudenţială permanentă a pieţei. Spre exemplu, 
operaţiunile unui administrator pot fi  sistate 
atunci când se constată depăşirea anumitor 
“alerte” cu privire la investiţii. Cu alte cuvinte, 
când se constată că un administrator aduce 
randamente mult mai slabe decât competitorii 
săi, acesta intră sub o supraveghere atentă. 
Dacă problemele nu sunt remediate, acestuia 
i se poate retrage dreptul de funcţionare, mai 
departe, aplicându-i-se măsuri “reparatorii”. 

Dar până în acest punct, administratorul unui 
fond de pensii trebuie să prezinte autorităţilor  o 
multitudine de rapoarte, pentru evidenţierea, în 
timp real, a situaţiei exacte a investiţiilor sale.

În România, punerea în aplicare a 
mecanismului de supraveghere şi control 
este asigurat de Comisia de Supraveghere 
a Sistemului de Pensii Private - CSSPP. 
Principalul obiectiv al instituţiei este protejarea 
intereselor participanţilor în sistemul de pensii 
private, prin asigurarea unei funcţionări efi ciente 
a sistemului de pensii private.

Potrivit legislaţiei, în sistemul pensiilor 
administrate privat  Pilon II, contribuabililor le 
sunt garantate contribuţiile nete: suma totală 
din contul de pensie privată nu poate fi  mai 
mică decât contribuţiile virate în perioada activă, 
diminuate cu comisioanele de administrare şi 
eventualele comisioane de transfer. 

Elementele de siguranţă oferite de fondurile 
de pensii private Pilon II şi Pilon III sunt 
prevăzute atât în legile de bază ale sistemului 
cât şi în legislaţia secundară, emisă de către 
CSSPP în urma consultărilor cu specialiştii din 
piaţă. În elaborarea cadrului legal s-a ţinut cont 
de experienţa în domeniu a celorlalte state care 
au implementat cu succes sisteme de pensii 
private, cu mult timp înaintea României.
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Legislaţia sistemului de pensii private conţine o 
serie de reglementări privind restricţionarea investiţiilor 
care pot fi  efectuate de către administratorii fondurilor 
de pensii private, în scopul protejării intereselor 
participanţilor la aceste fonduri. Aceste restricţii 
sunt detaliate în capitolul referitor la administrarea 
şi investirea contribuţiilor (Capitolul 5.3). Astfel, 
administratorii fondurilor de pensii private nu pot 
investi în anumite clase de active peste limitele impuse 
de lege. Asumarea unui risc mai ridicat înseamnă o 
posibilitate de câştig mai mare însă nu se pot garanta 
astfel de rezultate. 

Restric]ii privind investi]iile fondurilor de pensii private

Performan]a fondului de pensii private

39

Administratorul are obligaţia să 
investească activele fondurilor de pensii 
administrat privat în mod prudenţial, 
potrivit următoarelor principii:
 investirea în interesul participanţilor şi 

benefi ciarilor;
 investirea într-un mod care să asigure 

securitatea, calitatea, lichiditatea şi profi -
tabilitatea investiţiilor;
 investirea să se efectueze preponderent 

în instrumente tranzacţionate pe o piaţă 
reglementată;
 investiţiile în instrumente fi nanciare deri-

vate sunt permise doar în măsura în care 
contribuie la scăderea riscurilor investiţiei 
sau facilitează gestionarea efi cientă a 
portofoliului;
 activele se diversifi că în mod corespun-

zător, pentru a se evita dependenţa 
excesivă de un anumit activ, emitent sau 
grup de societăţi comerciale şi concentrări 
de riscuri pe ansamblul activelor.

Valoarea unitară a activului net (VUAN) este 
indicatorul în baza căruia se stabileşte suma 
de bani disponibilă efectiv în contul personal al 
fi ecărui participant. Rentabilitatea fi ecărui fond de 
pensii se refl ectă în valoarea VUAN-ului.

Pe pagina de internet csspp.ro se poate 
accesa o  aplicaţie destinată vizualizării valorii 
unitare a  activului net (VUAN) în sistemul pensiilor 
private, pentru fi ecare fond în parte.

 Rata de rentabilitate este principalul indicator 
de performanţă al unui fond de pensii private. 
Pentru fi ecare fond în parte, calculul ratei de 
rentabilitate îl efectuează fi ecare administrator, 
ale cărui fonduri de pensii au primit contribuţii pe 
o perioadă de cel puţin 24 de luni.

În ceea ce priveşte performanţa pieţei sau 
a unui segment de piaţă, ne putem interesa 
de rata medie ponderată de rentabilitate şi 
rata de rentabilitate minimă. Aceşti indicatori 
se calculează conform prevederilor legislaţiei 

secundare elaborate de CSSPP, fi ind, de 
asemenea, disponibili pe pagina web csspp.ro.

CSSPP calculează şi publică lunar pe site-ul 
propriu următoarele informaţii:
  rata medie ponderată de rentabilitate a 

tuturor fondurilor de pensii private pentru 
ultimele 24 de luni;

  rata de rentabilitate a fi ecărui fond de pensii 
private pentru ultimele 24 de luni;

  rata de rentabilitate minimă a tuturor 
fondurilor de pensii, stabilită de către CSSPP

În cazul în care, la încheierea unui trimestru, 
rata de rentabilitate a unui fond se va situa sub 
rata de rentabilitate minimă a categoriei respective 
de risc, administratorul fondului va fi  atenţionat de 
către CSSPP.  Dacă situaţia nu se va remedia pe 
parcursul a patru trimestre consecutiv, CSSPP va 
retrage acestuia autorizaţia de administrare şi va 
aplica procedura privind administrarea specială.

De remarcat este faptul că fondurile de pensii private 

din România au avut cea mai bună performanţă din 

regiunea Europei Centrale şi de Est, în pofi da climatului 

de criză fi nanciară profundă care s-a suprapus perioadei 

de început a sistemului.
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Sistemul de pensii private din România 
pune accent pe siguranţă. Cele mai importante 
elemente de siguranţă ale sistemului derivă din 
protecţia pe care legislaţia o oferă participantului. 
Prin modul de organizare a sistemului, prin 
separarea activelor fondurilor de pensii de cele ale 
administratorilor, contribuţiile participanţilor sunt 
puse la adăpost de orice difi cultăţi prin care pot 
trece, la un moment dat, administratorii fondurilor 
de pensii private sau acţionarii acestora.

De asemenea, potrivit legislaţiei în vigoare, 
nicio operaţiune cu activele fondului nu poate 
fi  efectuată fără acordul depozitarului, instituţie 
care răspunde solidar cu administratorul în faţa 
participanţilor şi care este supravegheată şi 

controlată de către BNR. Printre celelalte 
elemente de siguranţă ale sistemului de pensii 
private din România enumerăm auditarea 
situaţiilor fi nanciare, obligaţia de transparenţă şi 
raportare, raportul actuarial, provizionul tehnic, 
activitatea permanentă de supraveghere şi 
control desfăşurată de către CSSPP.

În anumite condiţii de difi cultate ridicată, 
generate de crize fi nanciare la nivel mondial, 
CSSPP poate utiliza pârghiile legislative de 
care dispune pentru a proteja investiţiile de 
deprecierile masive ale portofoliilor, cauzate de 
evoluţia negativă a pieţelor fi nanciare.

7.2. Elementele de siguran]\ ale sistemului de pensii private

 
 Fondul de garantare a pensiilor private reprezintă unul 

dintre cele mai importante elemente din complexul de garanţii 

cu privire la siguranţa sistemului de pensii private, prevăzute în 

legile de bază ale Pilonului II, respectiv Pilonului III.

 Fondul garantează drepturile participanţilor şi 

benefi ciarilor la sistemul de pensii private şi are rolul de a 

compensa astfel eventualele pierderi ale acestora, atât în 

perioada de acumulare a contribuţiilor cât şi după deschiderea 

dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor, 

sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate, oricât 

de mică ar fi  probabilitatea apariţiei unui astfel de scenariu.

 Administratorii de fonduri de pensii private, precum 

şi viitorii furnizori de pensii private (în faza de plată) acoperă 

prin contribuţii din fonduri proprii cheltuielile de funcţionare ale 

fondului.

Fondul de Garantare

Administratorii şi furnizorii de pensii private 
cotizează anual, din fonduri proprii, la Fondul de 
garantare pentru acumularea sumelor necesare 
îndeplinirii scopului fondului, valoarea contribuţiilor 
fi ind stabilite prin metode de calcul actuarial, elaborate 
de Fondul de garantare şi supuse adoptării CSSPP.

Legea privind înfi inţarea, organizarea şi 
funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor 
din sistemul de pensii private conţine şi prevederi 
referitoare la: modul de constituire, regimul juridic, 
organizarea şi administrarea Fondului de garantare, 
modul de utilizare a acestui fond, resursele fi nanciare şi 
plasarea disponibilităţilor, obligaţii privind transparenţa. 

Sunt stipulate, de asemenea, şi sancţiuni pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor societăţilor faţă de Fondul 
de garantare, sancţiuni care pot ajunge până la 
retragerea autorizaţiilor de funcţionare a acestora.
 Până la etapa utilizării resurselor Fondului 
de garantare, legislaţia care stă la baza sistemului 
de pensii private prevede instituirea unor măsuri 
preventive şi anume supravegherea specială, 
rata minimă de rentabilitate, dar şi resurse de 
compensare a eventualelor pierderi de activ net, 
precum provizionul tehnic, constituit din resursele 
proprii ale administratorilor.
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Alte elemente de siguran]\ în sistemul de pensii private:

Potrivit legii, în sistemul pensiilor administrate privat  Pilon 

II, contribuabililor le sunt garantate contribuţiile nete: suma 

totală din contul de pensie privată nu poate fi  mai mică decât 

contribuţiile virate în perioada activă, diminuate cu comisi-

oanele de administrare şi eventualele penalităţi de transfer.

PROVIZIOANE  TEHNICE 
Administratorii au obligaţia de constituire a provizioanelor tehnice, acel volum adecvat de 

lichidităţi, corespunzător angajamentelor fi nanciare asumate de către societatea de ad-

ministrare a fondurilor de pensii private, rezultate din prospectul schemei de pensii, care 

vor acoperi inclusiv riscurile biometrice: deces, invaliditate, longevitate şi/sau nivelele 

stabilite ale pensiilor, dacă acestea sunt prevăzute în schemele de pensii administrate 

privat. Constituirea provizionului tehnic revine în sarcina societăţilor de administrare a 

fondurilor de pensii şi nu a fondurilor.

Rata minimă de rentabilitate reprezintă nivelul rentabilităţii fondului dincolo de care CSSPP are obligaţia legală de a lua dreptul administratorului de a gestiona pe mai departe banii participanţilor. Rata de rentabilitate minimă este principala garanţie relativă la performanţă în sistemul de pensii private.
  Potrivit legii, în cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România pentru 4 trimestre consecutive, CSSPP retrage autorizaţia de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială. Preventiv, până la atingerea acestei etape, CSSPP va atenţiona trimestrial administratorul în situaţia în care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii.

  Rata minimă de rentabilitate va fi  raportată la valoarea medie din piaţă. Astfel, sistemul va conduce la eliminarea din piaţă a celor mai neperformanţi administratori. Dacă rentabilitatea fondului se menţine sub nivelul minim admis pentru o perioadă mai lungă de timp, fondul este pus sub administrare specială iar participanţii sunt transferaţi către alte fonduri, la cerere sau aleatoriu, în cazul în care nu se solicită transferul.

 Provizioanele tehnice se calculează şi se constituie de către administratorul schemelor de pensii în care 
sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garanţii cu privire la performanţele 
investiţiilor.

 Administratorul fondului de pensii trebuie să menţină permanent un volum al provizioanelor tehnice 
corespunzător obligaţiilor fi nanciare asumate. De asemenea, acesta trebuie să menţină permanent la nivelul 
fondului un nivel sufi cient şi corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate 
schemele de pensii private administrate.

 Calculul se efectuează anual şi se certifi că de către un actuar sau un auditor, pe baza metodelor 
actuariale stabilite prin normele CSSPP.

 Se utilizează tabele biometrice bazate pe principii prudente.
 Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi  efectuat o dată la 3 ani, dacă 

administratorul prezintă CSSPP şi/sau participanţilor un raport asupra modifi cărilor survenite în anii respectivi.
 CSSPP poate stabili cerinţe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care 

consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanţilor.
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Control

În vederea protejării intereselor partici-
panţilor şi ale benefi ciarilor, CSSPP desfăşoară 
permanent activităţi de supraveghere şi control 
pentru a asigura respectarea, de către entităţile 
implicate, a dispoziţiilor legale în vigoare, în 
sistemul de pensii private.

Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor entităţilor 
din sistemul de pensii private faţă de CSSPP şi 
faţă de participanţi, conform legislaţiei în vigoare, 
este un proces continuu.

42

Separarea activelor: activele fondului de pensii sunt gestionate separat faţă de activele 
administratorului.

Obligaţiile de transparenţă: obligaţia administratorilor de informare a participanţilor, anual, gratuit, 
la domiciliul acestora, precum şi obligaţia de informare, la cerere, contra unui cost minim, stabilit de 
către CSSPP; obligaţia administratorilor de transparenţă şi raportare către CSSPP. Administratorul este 
obligat să publice periodic şi la cerere rapoarte, diverse informări privind politica de investiţii, situaţia 
fi nanciară etc.

Depozitarul: nici o operaţiune cu activele fondului nu poate fi  efectuată fără acordul depozitarului. 
Depozitarul răspunde solidar cu administratorul faţă de participanţi. Depozitarul este supravegheat de 
către BNR.

Auditorul: Anual, situaţia fi nanciară a fondului de pensii private este verifi cată de către un auditor 
autorizat.

Actuarul emite un raport separat care însoţeşte în mod obligatoriu raportul administratorului.
Actuarul este specialistul preocupat de managementul riscului, fi ind cel care aplică analize şi teorii 

matematice, statistice, economice şi fi nanciare pentru a genera soluţii de control al riscurilor fi nanciare 
sau al expunerilor viitoare.

Renumele internaţional al societăţilor de pensii pot aduce un plus de siguranţă sistemului. 
Puterea fi nanciară şi sinergiile din cadrul marilor grupuri fi nanciare contribuie la buna gestionare a 
banilor participanţilor. Precizare: capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de 
pensii administrat privat (Pilonul II) este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al BNR la data 
constituirii, al sumei de 4 milioane euro.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Alte elemente de siguran]\ în sistemul de pensii private:
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Supravegherea Special\

M\suri în cazul supravegherii speciale:

Este o procedură de siguranţă care are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare 
celor obişnuite, care să limiteze riscurile, să asigure redresarea fondului de pensii şi să 
protejeze interesele participanţilor şi ale benefi ciarilor la un fond de pensii, în cazul în care 
administratorul fondului întâmpină anumite probleme.

Se aplică atunci când, în urma controalelor efectuate, CSSPP constată anumite 
defi cienţe dar care nu determină instituirea administrării speciale. Administrarea specială 
este o măsură mai dură decât cea de supraveghere specială.

CSSPP desemnează un consiliu de supra-
veghere specială, care însă nu se substituie 
organelor de conducere ale administratorului. 
Consiliul de supraveghere specială  are atribuţii, 
conform legislaţiei secundare emise de către 
CSSPP.

Măsura supravegherii speciale se face pe 
o perioadă de cel mult 6 luni, CSSPP putând 
dispune prelungirea termenului o singură dată, pe 
o perioadă ce nu poate depăşi alte 6 luni.

Consiliul de supraveghere specială, având 
atribuţiile stabilite prin lege, prezintă rapoarte 
despre situaţia administratorului lunar sau ori de 
câte ori este nevoie, în funcţie de care CSSPP 
poate hotărî prelungirea cu maxim 6 luni sau 
încetarea măsurii supravegherii speciale.

ADMINISTRAREA SPECIAL| 
Procedură de siguranţă care are drept scop exercitarea responsabilităţii fi nanciare de a 

păstra valoarea activelor fondurilor de pensii, de a limita pierderile şi de a proteja drepturile 

cuvenite participanţilor şi benefi ciarilor. 

Se instituie în cazul suspendării sau retragerii autorizaţiei de administrare, precum şi în  cazul 

retragerii autorizaţiei fondului de pensii.

Măsurile de administrare specială vor fi  
instituite, de către CSSPP, în baza prevederilor 
legale, în cazurile:

- retragerii autorizaţiei de administrare a 
administratorului unui fond de pensii private;

-   retragerii autorizaţiei de funcţionare a unui 
fond de pensii private.

Condiţii de retragere a autorizaţiei de 
administrare sau de funcţionare a unui fond de 
pensii private:                                                      ►

- scăderea numărului de participanţi şi men-
ţinerea sub minimul legal timp de un trimestru;

- încălcări ale prevederilor referitoare la 
rentabilitatea minimă legală;

- lipsă de activitate, lichidare, fuziune sau 
divizare a administratorului;

-  incapacitate de plată a administratorului;
- nerespectarea cerinţelor de apărare a 

intereselor participanţilor etc.
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Administrarea specială se va aplica 
de la data la care CSSPP va retrage 
autorizaţia de administrare a adminis-
tratorului, respectiv autorizaţia fondului 
de pensii.

Transparen]\
Fiecare participant poate afl a, în orice moment, 

de câţi bani dispune în contul fondului de pensii 
private la care este participant. În plus, se pot afl a 
informaţii cu privire la investiţiile efectuate.

Administratorii fondurilor de pensii private 
oferă facilităţi online pentru verifi carea activelor 
din contul personal precum şi informaţii privind 
evoluţia fondurilor de pensii administrate sau 
politica de investiţii a fi ecărui fond în parte.

În plus, participantul este îndreptăţit să solicite 
informaţii suplimentare ori de câte ori consideră 
necesar, contra cost. Prospectele fondurilor 
de pensii menţionează clar regimul în care se 
desfăşoară această operaţiune. Administratorii 
fondurilor autorizate în prezent în România oferă 
acest serviciu gratuit sau contra unui cost care nu 
depăşeşte costul efectiv de punere la dispoziţie 
a informaţiilor.

În perioada derulării procedurilor prevăzute de 
norme administratorul special va avea obligaţia:

  să realizeze transferul participanţilor care 
au depus o cerere de transfer, înainte de 
data deciziei de retragere a autorizaţiei de 
administrare, către alte fonduri de pensii 
private

  să administreze fondul de pensii afl at în 
administrare specială, în vederea transferării 
activelor personale ale participanţilor către 
fondurile de pensii private alese de participanţi 
sau la care aceştia au fost repartizaţi

  să evalueze obligaţiile de plată ale fondului 
de pensii

    să realizeze transferul activelor personale 
ale participanţilor de la fondul de pensii afl at 
în administrare specială către fondurile de 
pensii private alese de participanţi sau la 
care aceştia au fost repartizaţi

    să notifi ce Fondului de Garantare şi 
CSSPP suma necesară a fi  compensată 
(în cazul în care activele fondului nu sunt 
sufi ciente pentru onorarea obligaţiilor).

Totodată, administratorul special, împreună 
cu administratorii fondurilor de pensii la care vor fi  
transferaţi participanţii, va întocmi şi va transmite 
CSSPP, spre avizare, un plan de transfer a 
activelor personale ale participanţilor.

Similar cu măsura de supraveghere specială, 
administrarea specială este o măsură cu caracter 
temporar care nu poate depăşi 12 luni, calculate 
de la data comunicării deciziei de desemnare/
selectare a administratorului special.

Informarea anuală   ►
Administratorii fondurilor de pensii au obligaţia 

de a transmite, până pe data de 15 mai a 
fi ecărui an, în scris şi cu titlu gratuit fi ecărui 
participant, la ultima adresă de corespondenţă 
comunicată, informaţii despre evoluţia contului de 
pensie privată în anul precedent, activul personal, 
respectiv despre numărul de unităţi de fond şi 
valoarea acestora, precum şi date despre situaţia 
fi nanciară a fondului de pensii private şi cea a 
societăţii de administrare a respectivului fond de 
pensii.

31 mai este termenul limită în care 
administratorii din sistemul pensiilor private au 
obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet 
raportul anual de informare a participanţilor despre 
activitatea desfăşurată în anul calendaristic 
precedent. Raportul anual oferă o imagine 
reală, corectă şi completă asupra activităţii de 
administrare a fondurilor de pensii private.

◄ În cazul în care această scrisoare întârzie 

să apară, participanţii pot solicita în mod 

expres administratorului de fond îndeplinirea 

obligaţiilor de informare, având posibilitatea 

de a apela, în ultimă instanţă, la CSSPP. 
Îndemnăm participanţii să se adreseze 

administratorului fondului de pensii private la 

care au aderat, pentru reactualizarea datelor 

de contact înscrise în adeziune. 
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 Administratorii au obligaţia să publice pe pagina proprie de web:

 raportările anuale şi semestriale
 de două ori pe an, structura detaliată a portofoliului de investiţii, pentru fi ecare fond

 trimestrial - valoarea ratei de rentabilitate a fondului de pensii

 săptămânal - valoare activ total, valoare activ net, valoare unitară a activului net şi număr 

unităţi de fond, precum şi numărul de participanţi pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii 

încheiate.

 Pentru activitatea proprie şi pentru fi ecare fond de pensii administrat Pilon II 

sau Pilon III, administratorul transmite anual şi semestrial raportările contabile al căror 

conţinut este întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele CSSPP privind 

reglementările contabile. Raportările contabile anuale şi semestriale depuse la Comisie vor 

fi  însoţite de dovada depunerii la Ministerului Economiei şi Finanţelor, după caz.

 Administratorul trebuie să calculeze, să raporteze şi să publice trimestrial 

rata de rentabilitate a fondului de pensii, în ultima zi lucrătoare a fi ecărui trimestru, 

pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului. În plus fată 

de calculele efectuate de administrator şi depozitar, CSSPP va calcula şi va publica 

lunar, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului rata 

de rentabilitate a fi ecărui fond de pensii, rata medie ponderată de rentabilitate a 

tuturor fondurilor de pensii şi rata de rentabilitate minimă a fondurilor.

 
 Administratorul transmite săptămânal CSSPP informaţii despre participanţii la 

fondul de pensii facultative, precum şi situaţia activelor şi obligaţiilor fondului de pensii 

facultative. Zilnic, administratorul transmite CSSPP informaţii despre valoarea activului 

total, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net şi numărul de unităţi de fond.

 Administratorul trebuie să publice pe pagina proprie de web raportările anuale 

şi semestriale, valoarea ratei de rentabilitate a fondului/fondurilor de pensii facultative,

elemente privind valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitară a activului 

net şi numărul unităţi de fond, precum şi numărul de participanţi pentru ultima zi lucrătoare 

a săptămânii încheiate.

 
 Depozitarul transmite CSSPP, în prima zi lucrătoare a fi ecărei luni, valoarea 

provizionului tehnic existent. Totodată, depozitarul transmite zilnic CSSPP informaţii despre 

valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net şi numărul de 

unităţi de fond.

Transparen]\
Administratorii fondurilor de pensii private au 

obligaţia de a comunica anual fi ecărui participant 
date relevante despre situaţia contului său, gratuit, 
prin corespondenţa scrisă.

Scrisoarea anuală de informare conţine un 
material informativ standard, elaborat de către 
CSSPP şi publicat în colaborare cu Asociaţia 
pentru Pensiile Administrate Privat din România 
(APAPR). 

De asemenea, administratorii au obligaţia de 
a notifi ca în scris participanţii ori de câte ori se 
înregistrează o situaţie de neplată a contribuţiei, 
astfel încât, dacă în numele participantului 
contribuie şi angajatorul său, angajatul va fi  

avertizat de către administratorul fondului în cazul 
în care contribuţia nu este virată.

Totodată, informaţii generale privind evoluţia 
volumului de active afl ate în administrare, valoarea 
unitară a activelor nete şi implicit randamentul 
investiţional obţinut, sunt publicate pe site-urile 
societăţilor de administrare a fondurilor de pensii 
private. Acestea sunt actualizate săptămânal.
În plus, CSSPP publică lunar, pe site-ul propriu, 
www.csspp.ro, în secţiunea de ‘Date Financiare’, 
situaţia centralizată a activelor fondurilor de 
pensii private. CSSPP mai publică, pe data de 15 
a fi ecărei lunii, câte un buletin lunar. 

De asemenea, CSSPP publică, atât în formă 
electronică cât şi tipărită rapoarte trimestriale, 
semestriale şi anuale.
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capitolul8
ASISTEN}A participan]ilor [i 
mecanismul de REZOLVARE a SESIZ|RILOR

EDUCA}IA FINANCIAR|: 
 Exercitarea dreptului de informare şi 

educaţie fi nanciară ajută la aprecierea performanţei 

fondului de pensii, a riscurilor şi oportunităţilor 

existente la un moment dat şi contribuie la o 

înţelegere cât mai corectă a conceptelor specifi ce 

sistemului de pensii private. 
 Primul pas spre informare poate fi  făcut 

prin accesarea paginii www.csspp.ro unde puteţi 

găsi informaţii utile despre sistemul pensiilor 

private şi link-uri către conturile personale de 

pensie privată gestionate de administratori.

În spiritul transparenţei şi al comunicării deschise, CSSPP pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii cu privire la activitatea instituţiei, legislaţia din domeniu, precum şi alte informaţii utile, prin următoarele mijloace de informare: mail, telefon, fax, poştă sau direct la sediul CSSPP. 

Printr-o bună informare cu privire la drepturile şi 
obligaţiile ce vă revin în sistemul de pensii private 
puteţi evita majoritatea problemelor. Despre 
aceste drepturi vă puteţi informa din mai multe 
surse: materialele publicitare ale administratorilor 
şi agenţilor de marketing, campaniile de informare 
ale acestora, rapoartele şi buletinele tipărite de 
CSSPP sau publicate prin intermediul site-ului 
www.csspp.ro şi nu în ultimul rând prin intermediul 
evenimentelor de educaţie fi nanciară ale CSSPP.

Prin elaborarea de materiale de educaţie 
fi nanciară, CSSPP îşi propune să aducă mai 
aproape de consumatori noţiunile de bază ale 
lumii fi nanciare moderne şi implicit ale sistemului 
de pensii private. Accesul la educaţie în domeniul 
serviciilor fi nanciare este deosebit de important 
pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, 
mai ales în contextul situaţiei actuale de criză 
fi nanciară. 

Atunci când consideraţi că drepturile 
dumneavoastră în domeniul pensiilor private 
au fost lezate sau pur şi simplu consideraţi că 
nu sunteţi încă sufi cient de informat cu privire la 
sistemul de pensii private puteţi solicita sprijin 
fi e din partea reprezentanţilor companiilor din 

sistemul de pensii private (administratori, agenţi de 
marketing, consultanţi), fi e din partea personalului 
specializat al CSSPP.

Pentru protecţia participanţilor, fi ecare 
administrator de pensii private pune la dispoziţie 
departamente specializate în informarea şi 
instruirea participanţilor precum şi pentru 
soluţionarea problemelor.

În cazul unei probleme legate de pensia 
privată, primul lucru pe care trebuie să îl faceţi 
pentru rezolvarea acesteia este să vă adresaţi 
administratorului la care sunteţi înscris. În cazul în 
care aspectul sesizat nu poate fi  rezolvat la acest 
nivel sau dacă întâmpinaţi în continuare probleme 
în procesul de soluţionare, vă puteţi adresa 
CSSPP.

În relaţiile sale cu publicul, CSSPP se 
ghidează după principiul transparenţei conform 
căruia accesul liber şi neîngrădit al persoanei la 
orice informaţii de interes public constituie unul 
dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre 
persoane şi autorităţile publice.

Unul dintre principalele obiective ale CSSPP 
este îmbunătăţirea relaţiei cu participanţii. Astfel, 
pentru preluarea petiţiilor, în cadrul CSSPP 
funcţionează un compartiment specializat în 
activităţi de relaţii cu publicul.  Acest compartiment 
are atribuţii şi responsabilităţi atât privind serviciul 
de asistenţă a participanţilor din sistemul de pensii 
private, cât şi privind informarea şi educarea 
permanentă a publicului. În vederea protejării 
intereselor participanţilor şi benefi ciarilor la pensiile 
private, CSSPP acordă o importanţă deosebită 
analizării şi rezolvării petiţiilor, sesizărilor primite de 
la participanţi, benefi ciari sau persoane fi zice care 
solicită informaţii despre sistemul pensiilor private.
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Peti]ii – Sesiz\ri, reclama]ii [i contesta]ii
“Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

RECLAMA}II

Participantul care transmite o sesizare c\tre
CSSPP trebuie s\ respecte urm\torii pa[i:

CINE POATE DEPUNE O SESIZARE? 
Petentul, adică persoana care se consideră 

vătămată într-un drept al său de către o persoană 
sau o entitate cu atribuţii în sistemul de pensii private 
şi sesizează CSSPP cu privire la aceasta.

CUM SE POATE DEPUNE O SESIZARE? 
Sesizările formulate în scris şi transmise către CSSPP, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele petentului, detalii de contact, denumirea şi adresa entităţii reclamate, obiectul reclamaţiei cuprinzând descrierea succintă a problemei reclamate, motivele înaintării acesteia, sugestii pentru rezolvare, precum şi adresa unde acesta urmează să primească răspunsul.

47

1. Dacă sesizarea face referire la un serviciu prestat 
de către o persoană fi zică/juridică, petentul 
trebuie să verifi ce dacă entitatea respectivă 
este autorizată/avizată şi înregistrată la CSSPP. 
Obţinerea informaţiilor se poate face prin 
consultarea Registrului Entităţi, afi şat pe site-ul 
csspp.ro. În cazul în care, entitatea respectivă nu 
se afl ă sub supravegherea şi controlul CSSPP, 
petentul se va adresa instituţiilor competente.

2. Înainte de a depune o sesizare la CSSPP, 
petentul trebuie mai întâi să se adreseze cu o 
sesizare în scris, direct entităţii persoană fi zică/
juridică împotriva căreia înţelege să se îndrepte. 
Trebuie să explice clar la ce se referă reclamaţia 
şi să solicite o soluţionare a situaţiei apărute 

sau informarea cu privire la paşii de urmat în 
continuare.

3. În cazul în care entitatea căreia petentul i s-a 
adresat nu soluţionează sesizarea înaintată sau 
este nemulţumit de modul de soluţionare, acesta 
(petentul) are posibilitatea să formuleze în scris o 
plângere, pe care o va retransmite entităţii vizate, 
în atenţia reprezentantului de control intern.

4. În cazul în care entitatea căreia petentul i s-a 
adresat nu soluţionează plângerea înaintată 
sau este nemulţumit de modul de soluţionare a 
acesteia, petentul poate transmite o sesizare 
către  CSSPP, care trebuie să cuprindă în mod 
obligatoriu: numele şi prenumele petentului, 
detalii de contact, denumirea şi adresa entităţii 
reclamate, obiectul reclamaţiei cuprinzând 
descrierea succintă a faptelor reclamate, motivele 
înaintării acesteia, sugestii pentru rezolvare, 
precum şi adresa unde acesta urmează să 
primească răspunsul. Reclamaţia va fi  însoţită 
obligatoriu de toate documentele şi informaţiile 
de care petentul înţelege să le folosească în 
susţinerea solicitării sale.
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Ce se întâmpl\ dup\ ce petentul transmite sesizarea?
După primirea sesizării, CSSPP va proceda 

conform prevederilor legale la verifi carea 
aspectelor sesizate de către petent: va contacta 
entitatea reclamată şi va solicita explicaţii 
referitoare la desfăşurarea faptelor reclamate.

 La fi nalizarea verifi cărilor, petentul va primi 
un răspuns în termen de cel mult 30 zile de la 
depunerea ei, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, cuprinzând modul de soluţionare al 
reclamaţiei sale, înaintate la CSSPP.

 CSSPP poate acorda sancţiuni şi chiar 
amenzi dacă se constată nerespectarea legislaţiei 
din domeniul pensiilor private. Cu toate acestea, 
CSSPP nu este abilitată să desfăşoare acţiuni 
de cercetare a unor fapte de natură penală şi 
va redirecţiona petiţiile care necesită anchetă 
organelor de urmărire penală competente 
material şi teritorial (în speţă, Secţia de poliţie 
din raza unde îşi are domiciliul petentul), pentru 
clarifi carea situaţiei. În baza deciziilor instanţelor 
de judecată şi a rezultatelor cercetărilor efectuate 

de către organele de urmărire penală competente 
material şi teritorial, se vor întreprinde, ulterior, 
măsurile necesare pentru remedierea situaţiei 
reclamate de petent.

În conformitate cu dispoziţiile Codului de 
Procedură Penală, CSSPP are obligaţia de a 
pune la dispoziţia organelor de urmărire penală 
toate informaţiile solicitate de către acestea 
referitoare la participanţi, administratori şi acţiuni 
întreprinse de instituţie. Datele cu caracter 
personal pe care CSSPP le deţine pot fi  puse 
la dispoziţia organelor de urmărire penală, la 
solicitarea acestora, aceasta nefi ind considerată 
o dezvălu-ire, în temeiul Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date. Comisia va sesiza organelor de 
urmărire penală săvârşirea acelor infracţiuni 
pe care le constată în cadrul atribuţiilor sale 
de suprave-ghere şi control, în conformitate cu 
legislaţia specifi că.

Cine ne informează dacă actul de 
aderare a fost invalidat?

Administratorii au obligaţia de a notifi ca 
în scris persoanele cu care au semnat un act 
individual de aderare rezultatele procesului 
de aderare, respectiv motivele invalidării 
pe baza datelor din Registrul de evidenţă al 
asiguraţilor din sistemul public de pensii, 
precum şi data validării şi înscrierii în 
Registrul participanţilor, în funcţie de caz.

Ce se întâmplă dacă am pierdut 
actul de aderare?

În cazul în care actele individuale de 
aderare sunt pierdute sau distruse în 
mod ireversibil, participanţii pot solicita 
administratorilor eliberarea unor copii 
(duplicate) ale adeziunilor.

„Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identifi care a petiţionarului nu se 

iau în considerare şi se clasează”, conform prevederilor art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

ATEN}IE!  ATEN}IE!  ATEN}IE!

Cum pute]i ob]ine sprijinul CSSPP?

şi Relaţii Publiceşi Relaţii Publice

   Întrebare şi răspuns:
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În cazul în care petentul este nemulţumit de 
modul de soluţionare al unei sesizări, prin aceea 
că răspunsul pe care l-a primit de la CSSPP nu 
este în concordanţă cu solicitările sale, acesta se 
poate adresa cu o contestaţie împotriva actelor 
emise de CSSPP în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 554/2003 privind contenciosul 
administrativ, cu modifi cările şi completările 
ulterioare.

Participantul care transmite o contestaţie 
către CSSPP trebuie să respecte următorii paşi:
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1. Orice persoană care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ emis 
de către CSSPP sau prin nesoluţionarea în 
termenul legal al unei cereri, se va adresa 
la CSSPP solicitând revocarea în tot sau în 
parte a actului, respectiv soluţionarea cererii 
în cauză.

3. În conformitate cu prevederile legale, 
CSSPP va proceda la analizarea contestaţiei, 
urmând ca, la fi nalizare, să transmită 
petentului un răspuns în termen de cel mult 
30 zile de la depunerea acesteia.

2. Contestaţia va conţine informaţii precise 
cu privire la actul administrativ contestat care 
să permită autorităţii identifi carea acestuia, 
precum şi datele de contact ale petentului, 
care are calitatea de contestator. Contestaţia 
va fi  însoţită de toate documentele şi 
informaţiile de care petentul înţelege să le 
folosească în susţinerea acesteia.

4. În cazul în care, petentul nu a primit 
răspuns sau este nemulţumit de modul de 
soluţionare a contestaţiei, în termenul legal, 
acesta se poate adresa instanţei de judecată 
competentă, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 554/2003 privind contenciosul 
administrativ, cu modifi cările şi completările 
ulterioare.

CONTESTA}II

AUDIEN}E
 Persoanele care se consideră îndreptăţite să solicite audienţă, trebuie să adreseze o cerere scrisă către CSSPP (pe adresa Calea Şerban Vodă nr. 90-92, sector 4, cod poştal 040213, Bucureşti), urmând a primi răspuns scris sau telefonic cu privire la data programării în audienţă.

DATE PERSONALE

CSSPP respectă dreptul la intimitate şi viaţă 

privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale fi ecărei persoane şi de asemenea, 

respectă şi se conformează cu toată legislaţia în 

vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter 

personal:
  CSSPP deţine numărul de înregistrare 

4353 în registrul de evidenţă a operatorilor 

de date cu caracter personal
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EDUCA}IE FINANCIAR| PRIN PAGINA WEB CSSPP.RO:

 Întrebări frecvente
 Dicţionar de termeni specifi ci pensiilor 
 Legislaţie 
 Registru entităţi

 Sondaje în timp real
 Newsletter
 
 Materiale educaţie fi nanciară
 Grafi ce interactive
 Galerie multimedia

 Statistici şi aplicaţii software
- Indici VUAN în timp real, 
- Calculator comparativ rezultate - Pilonul II
 - Buletine lunare, trimestriale, semestriale. 

- Rapoarte anuale
- Studii şi Publicaţii

Înainte de completarea formularelor trebuie să aveţi în vedere următoarele: Pentru protejarea datelor cu caracter personal, răspunsul la informaţiile solicitate vor fi  transmise, în scris, numai la adresa de domiciliu înregistrată în actul de identi-tate al petentului sau direct petentului care solicită aceste informaţii la sediul CSSPP, în baza actului de identitate.
 Informaţiile care nu aduc atingere drepturilor persoanei privind protejarea datelor cu caracter personal pot fi  transmise de către CSSPP şi prin alte mijloace de comuni-care decât serviciul poştal clasic: telefon, fax sau e-mail.
 Informaţiile suplimentare vizând aderarea la un fond de pensii private (seria, numărul, data validării actului individual de aderare, copii ale acestor acte etc.), trebuie adresate direct către administratorul fondului de pensii private unde s-a dobândit calitatea de participant.

 Unul din principiile generale ale dreptului prevede faptul că nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea legii. Drept urmare, informarea eronată privind obligativitatea aderării la un fond de pensii private, de exemplu, atrage răspunderea persoanelor vinovate. Acest fapt nu poate determina însă, revocarea actului individual de aderare a participanţilor deja înscrişi, respectiv, excluderea acestor persoane din sistemul pensiilor private. În cazul în care, din sesizări derivă aspecte care ţin de o posibilă culpă a agentului de marketing privind dezinformarea potenţialilor participanţi, administratorul sau brokerul de pensii vor analiza modul în care s-au respectat obligaţiile contractuale şi vor dispune măsurile care se impun, în scopul protecţiei participanţilor.

Pagina Facebook a CSSPP 
poate constitui o sursă suplimentară de informaţii. Accesul către această 

pagină se poate efectua prin www.csspp.ro

Campaniile CSSPP de educaţie fi nanciară :- distribuirea de materiale informative cu  privire la sistemul de pensii private (ghiduri, broşuri, fl yere, afi şe)
- elaborarea şi difuzarea de clipuri radio-TV
- organizarea de evenimente în universităţi
- organizarea de seminarii de informare cu angajatorii- informarea şi educarea publicului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă

- distribuirea de materiale informative prin standul special amenajat la sediul CSSPP
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Solu]ii alternative pentru problemele 
ap\rute în cadrul Pilonului II:

În situaţia în care o persoană eligibilă este participant la un fond de pensii care 

nu corespunde opţiunii sale, respectivul participant se poate transfera la fondul 

de pensii dorit, în conformitate cu prevederile Normei 12/2009 privind transferul 

participanţilor între fondurile de pensii administrate privat.

 În cazul în care aderarea nu a fost validată, primul pas constă în afl area 
cauzelor. Dacă invalidarea s-a produs dintr-o eroare operaţională neimputabilă 
petentului însă prejudiciul nu este unul însemnat, cea mai simplă cale de soluţionare 
a problemei constă în reluarea procedurii prin semnarea unui alt act individual de 
aderare, pentru a evita astfel birocraţia reclamaţiilor. Trebuie să ne asigurăm însă că 
suntem încă eligibili pentru semnarea unui nou act (atenţie la limita de vârstă 45 de 
ani pentru Pilonul II).

FORMULARE
Pentru a facilita redactarea sesizărilor, CSSPP pune la dispoziţie formulare-tip pe care le puteţi descărca de la linkurile prezente pe pagina web csspp.ro.

CSSPP actualizează, cel puţin o dată pe an, un buletin care sintetizează informaţiile de interes public comunicate deja pe par-cusul anului prin mai multe canale de informare: site-ul www.csspp.ro, buletine lunare, 
trimestriale şi anuale etc.
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Actul individual de aderare este un înscris prin care 
o persoană îşi manifestă acordul de a fi  parte 
la contractul de societate civilă şi la prospectul 
unei scheme de pensii private. Este completat 
de către participant, reprezentantul societăţii 
de administrare a fondului de pensii private şi 
de către agentul de marketing. Conţine o serie 
şi un număr unic, sigla şi date de contact ale 
administratorului.

Activ personal - Suma acumulată de un participant la 
un fond privat de pensii. Se determină înmulţind 
numărul de unităţi de fond deţinute cu valoarea la 
zi a unităţii de fond.

Administrator de fond de pensii - societate autorizată 
de CSSPP pentru a administra fondurile de pensii 
ale participanţilor.

Agent de marketing - persoana fi zică sau juridică, 
mandatată de un anumit administrator pentru a 
obţine acordul de aderare al participanţilor.

Benefi ciar - moştenitorul participantului, defi nit 
conform prevederilor Codului civil.

Benefi ciu minim garantat - suma contribuţiilor minus 
comisioanele legale şi, eventual, penalităţile de 
transfer.

Broker de pensii private - societate autorizată şi 
înscrisă în Registrul CSSPP care are un contract 
de mandat încheiat cu un administrator în 
vederea activităţii de vânzare a produsului acelui 
administrator.

Consiliul de Supraveghere Specială - consiliul 
constituit din două sau mai multe persoane, 
în funcţie de numărul de participanţi la un fond 
de pensii administrat privat, care fac parte din 
personalul de specialitate al Comisiei şi care asistă 
şi supervizează activitatea administratorului, 
pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării 
fondului de pensii.

Contract de administrare - contract încheiat între 
administrator şi participant, având ca obiect 
administrarea activelor fi nanciare ale fondului de 
pensii.

Contract de depozitare - contract încheiat între 
administrator, ca reprezentant al fondului de 
pensii administrat privat în relaţiile cu terţii, şi 
depozitar având ca obiect depozitarea activelor 
fi nanciare ale fondului de pensii.

CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private:  Autoritate administrativă 
autonomă care are ca obiectiv reglementarea, 
coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii 
sistemului de pensii.

Depozitar - instituţia de credit din România, autorizată 
de BNR, ori sucursala din România a unei 
instituţii de credit, autorizată într-un stat membru 
al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului 
Economic European, avizată de CSSPP pentru 
activitatea de depozitare căreia îi sunt încredinţate 
spre păstrare, în condiţii de siguranţă, activele 
fondurilor de pensii.

capitolul 9
DIC}IONAR al
   PENSIILOR  PRIVATE

A, B, C, D, E, F ...

10.1. Termeni specifici sistemului

În acest capitol, pentru a înţelege mai bine cum funcţionează sistemul de pensii, vom încerca 
să defi nim termenii uzuali din domeniu. Pe pagina de internet csspp.ro, secţiunea Educaţie 
Financiară, puteţi accesa un dicţionar interactiv de termeni de specialitate.
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Fondul de pensii administrat privat se înfi inţează 
în scopul punerii în practică a unei scheme 
de pensii private în sistemul Pilonului II, 
al cărei prospect a fost autorizat de către 
CSSPP. Este fondul constituit prin contract 
de societate civilă, încheiat între participanţi, 
în conformitate cu prevederile Codului civil 
referitoare la societatea civilă particulară 
şi cu dispoziţiile legii. Denumirea fondului 
de pensii conţine sintagma fond de pensii 
administrat privat.

Fondul de pensii facultative reprezintă fondul 
constituit prin contract de societate civilă, 
încheiat între participanţi, în conformitate 
cu prevederile Codului civil referitoare la 
societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile 
legii. Fondul de pensii facultative se 
înfi inţează în scopul punerii în practică a 
unei scheme de pensii facultative, al cărei 
prospect a fost autorizat de către CSSPP în 
condiţiile legii.

Fond de garantare a pensiilor - fondul înfi inţat 
din contribuţii ale administratorilor şi ale 
furnizorilor de pensii, având scopul de 
a proteja drepturile participanţilor şi ale 
benefi ciarilor, după caz, dobândite în cadrul 
sistemului de pensii administrate privat, 
reglementat şi supravegheat de Comisie.

Participant - persoana care contribuie sau/şi 
în numele căreia s-au plătit contribuţii la un 
fond de pensii şi care are un drept viitor la o 
pensie privată.

Pensie privată - suma plătită periodic 
participantului sau benefi ciarului, în mod 
suplimentar şi distinct de cea furnizată de 
sistemul public.

Pilon - sistem stabilit de Banca Mondială, prin 
care se delimitează sistemul de pensii, în 
funcţie de specifi cul fi ecărei ţări.

Pilon I - sistemul public de pensii.

Pilon II - sistemul fondurilor de pensii administrate 
privat cunoscut şi sub denumirea de sistemul 
de pensii private obligatorii, cu contribuţii 
defi nite. Contribuţia este obligatorie pentru 
persoanele cu vârsta până în 35 de ani şi 
opţională pentru cei cu vârsta cuprinsă între 
35 şi 45 de ani.

Pilon III - sistemul de pensii facultative, care 
presupune o pensie administrată privat, 

cu contribuţii defi nite, dar cu participare 
voluntară.

Pondere zilnică a unui fond - raportul dintre 
activul net total al fondului şi suma activelor 
nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua 
respectivă.

Ponderea medie a unui fond pe o anumită 
perioadă - media aritmetică a ponderilor 
zilnice ale fondului pe perioada respectivă.

Prospect al schemei de pensii private - 
Prospectul simplifi cat şi prospectul detaliat 
formează, împreună, prospectul schemei de 
pensii private. Prospectul simplifi cat oferă 
informaţii concise, uşor de înţeles astfel încât 
participantul să acceseze uşor informaţia 
relevantă care să îi permită o comparaţie 
între diferitele fonduri de pensii. Acest act este 
oferit clientului înainte de semnarea actului 
individual de aderare. Participantul primeşte 
la cerere şi în mod gratuit prospectul integral 
al schemei de pensii.

Provizion tehnic - un volum adecvat de active 
corespunzător angajamentelor fi nanciare 
asumate de către societatea de administrare 
a fondurilor de pensii private, care acoperă 
riscurile biometrice şi pe cele privind 
investiţiile.

Rata de rentabilitate a unui fond de pensii - 
principalul indicator de performanţă al unui 
fond de pensii private, ale cărui formule de 
calcul sunt stabilite prin normele emise de 
către CSSPP.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor 
fondurilor - suma produselor dintre rata de 
rentabilitate a fi ecărui fond pe o perioadă şi 
ponderea medie a fondului în totalul fondurilor 
de pensii pe aceeaşi perioadă.

Riscuri biometrice - riscurile legate de deces, 
invaliditate şi longevitate.

Schemă de pensii private - un sistem de 
termene, condiţii şi reguli pe baza cărora 
administratorul investeşte activele fondului 
de pensii în scopul dobândirii de către 
participanţi a unei pensii private.

Valoarea unităţii de fond - raportul dintre valoarea 
activului net al fondului de pensii la o anumită 
dată şi numărul total de unităţi ale fondului la 
aceeaşi dată.
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capitolul10
~NTREB|RI

   FRECVENTE

Ce pensie voi primi la b\trâne]e?

Cum se va furniza pensia privat\?

Cum `mi va stabili furnizorul de pensii cuantumul pensiei?

Pensia privată efectivă va depinde de banii strânşi în conturile individuale din sistemul de 
pensii private, deci de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active dar şi de randamentul obţinut din 
investiţiile făcute de către societatea de administrare a fondurilor de pensii private. În linii mari, pensia 
privată poate fi  privită ca o investiţie fi nanciară precum şi ca o variantă de economisire pe termen 
lung. Societatea de administrare a fondurilor de pensii private are drept obiectiv principal obţinerea 
unei pensii satisfăcătoare pentru cel care a contribuit de-a lungul timpului în sistemul de pensii private. 
Acest fapt implică obţinerea unor randamente cât mai mari pentru investiţiile participanţilor. Legea nu 
permite însă administratorilor să realizeze estimări sau prognoze privitoare la performanţele viitoare 
ale fondului de pensii. 

Pensia privată viitoare nu poate fi  calculată doar în funcţie de contribuţiile din perioada 
vieţii active. Multe alte variabile intervin la calcularea acesteia printre care cel mai important este 
randamentul obţinut de societăţile de administrare. Banii acumulaţi sunt investiţi, fără ca administratorii 
sau altcineva sa poată calcula ce randamente vor fi  obţinute peste 10, 20 sau 30 de ani. Experienţa 
arată însă că administrarea privată a avut rezultate bune şi că fondurile private plătesc pensii mai mari 
decât contribuţiile acumulate.

În sistemul Pilonului II, dreptul la pensia privată se deschide de la data îndeplinirii 
condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public. În sistemul Pilonului 
III, dreptul la pensia facultativă se obţine începând cu vârsta de 60 de ani, vârstă egală 
pentru bărbaţi şi femei, în condiţiile unui stagiu minim de contribuţie de 90 de luni.
Suma din contul individual trebuie să fi e însă sufi cientă pentru obţinerea unei pensii minime, stabilită 
prin legislaţia secundară în domeniul pensiilor facultative. Pensia administrată privat va fi  acordată de 
către un furnizor de pensii private ales de benefi ciar. La data redactării acestui material, legislaţia cu 
privire la plata pensiilor private se afl a în proces de dezbatere publică.

Pe baza calculului actuarial şi a activului personal net afl at în contul tău. Activul personal net 
din contul tău este folosit exclusiv pentru achiziţionarea unei pensii administrate privat. În principiu, la 
capătul perioadei de cotizare, pensia va fi  calculată în funcţie de activele strânse în contul personal din 
cadrul fondului de pensii private, în funcţie de vârsta de pensionare şi speranţa totală de viaţă.

Furnizarea pensiilor, calculul şi plata lor, vor fi  însă reglementate de o lege specială care se afl ă 
în curs de elaborare.
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Ce pot face în cazul în care fondul de pensii obligatorii 
nu ofer\ un randament satisf\c\tor?

Cât de sigur este sistemul de pensii private? 
Care sunt garan]iile pensiilor private?

Poate administratorul s\ fug\ cu banii din fondul de pensii? 
Cine se asigur\ c\ acest lucru nu e posibil?

Îmi este garantat un anumit randament al fondului de pensii? 
Pot pierde bani la fondurile de pensii?

În cazul obţinerii unor randamente reduse de către un fond de pensii private, contributorii la 
acel fond îşi pot oricând transfera contul individual la alt fond, cu randamente mai mari. Transferul între 
fonduri poate fi  făcut însă numai cu plata unor comisioane de transfer, care pot ajunge până la 5% din 
valoarea contului acumulat, dacă transferul se efectuează în primii doi ani de participare.

După doi ani, transferul nu mai este taxat. Cu toate acestea, în primii doi ani, nivelul contribuţiilor 
nu este unul ridicat.

Sistemul de pensii private din România a fost conceput cu un accent puternic pe siguranţa 
contribuabililor. Cele mai importante elemente de siguranţă ale sistemului de pensii private derivă din 
protecţia pe care legislaţia o oferă participantului. Nu mai puţin de zece elemente de siguranţă fac din 
modelul românesc de pensii private un sistem solid şi sigur pentru cele câteva milioane de romani ce 
au început să cotizeze din 2008, dar vor benefi cia efectiv de aceste pensii abia peste două-trei decenii. 
Aceste elemente au fost detaliate în paginile anterioare ale acestui ghid.

Nu. Banii din fondul de pensii sunt separaţi de banii administratorului şi sunt gestionaţi 
independent de aceştia. Din banii fondului se deduce doar comisionul de administrare şi de audit, 
restul cheltuielilor fi ind, conform legii, puse în sarcina societăţii de administrare.

Pentru a preîntâmpina eventuale fraude, banca depozitară, instituţie supravegheată de către 
BNR, verifi că orice operaţiune derulată cu banii fondurilor de pensii private.

În sistemul Pilonului II, legea impune ca obligaţie cel puţin realizarea unei rentabilităţi a fondului 
egală cu zero (la fi nalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi  
mai mică decât contribuţiile virate în perioada activă, diminuate cu comisioanele de administrare şi 
eventualele comisioane de transfer).

Atât în sistemul Pilonului II cât şi în sistemul Pilonului III fondurile de pensii pot oferi garanţii 
suplimentare.

Administratorul se protejează împotriva riscului de a nu realiza obligaţiile asumate prin alocarea 
unui provizion tehnic, calculat de actuar şi actualizat anual.

De asemenea, rata minimă de rentabilitate reprezintă nivelul rentabilităţii fondului dincolo de 
care CSSPP are obligaţia legală de a lua dreptul administratorului de a gestiona pe mai departe 
banii participanţilor. Acest nivel va fi  raportat la rentabilitatea medie din piaţă. Sistemul va conduce la 
eliminarea din piaţă a celor mai neperformanţi administratori.

Precizăm faptul că, în sistemul Pilonului II, suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate 
fi  mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele 
legale. Atât în sistemul Pilonului II, cât şi în sistemul Pilonului III fondurile de pensii pot oferi garanţii 
suplimentare. De asemenea, precizăm că nu se aplică penalitate de transfer în situaţia transferului de 
disponibilităţi dintre administrator şi furnizorul de pensii.
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Ce se va întâmpla cu administratorii care nu pot ob]ine randamente satisf\c\toare?
Poate da faliment fondul de pensii?

Cum supravegheaz\ CSSPP societ\]ile de administrare 
a fondurilor de pensii private?

Cine [i cum îi verific\ pe administratorii de fonduri de pensii?

Administratorii societăţilor de pensii private trebuie să aibă un trecut impecabil pentru a activa 
în acest domeniu. Conform legii, societăţile de administrare a fondurilor de pensii private au o serie de 
obligaţii de raportare şi transparenţă de îndeplinit.

Potrivit legii, fondurile de pensii private nu pot da faliment, doar administratorii lor putând intra 
în această situaţie. Însă, datorită separării banilor fondului de cei ai administratorului, fondul nu va fi  
afectat de un eventual faliment al societăţii de administrare.

Pentru a preveni potenţialele probleme, CSSPP monitorizează, supraveghează prudenţial şi 
controlează toate entităţile din sistemul pensiilor private.

Potrivit legii, fondurile de pensii private obligatorii nu pot da faliment, doar administratorii lor 
putând intra în această situaţie. Însă, datorită separării banilor fondului de cei ai administratorului, 
fondul nu va fi  afectat de un eventual faliment al societăţii de administrare.

CSSPP este un arbitru activ pe piaţa pensiilor private, având întotdeauna nu doar un 
comportament reactiv ci şi unul proactiv, prudenţial. În acest sens, CSSPP intervine ori de câte ori 
consideră că este necesar pentru a proteja interesele participanţilor. 

Instituţia are grijă ca administratorii, fondurile, depozitarii, auditorii şi agenţii de vânzare să 
respecte legislaţia, iar sistemul să funcţioneze fără probleme. CSSPP răspunde în faţa Parlamentului, 
la fel ca şi celelalte autorităţi de reglementare. 

Societăţile administrare a fondurilor de pensii private au obligaţii de raportare şi transparenţă 
impuse prin lege, de respectarea cărora se asigură CSSPP.

CSSPP este autoritatea administrativă autonomă de reglementare şi supraveghere prudenţială.
Comisia autorizează, supraveghează permanent şi sancţionează toate entităţile implicate 

pe piaţa pensiilor private. Şi alte instituţii de supraveghere din România sunt implicate în asigurarea 
stabilităţii sistemului de pensii obligatorii: Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Mecanismul de supraveghere al pensiilor private presupune cooperarea autorităţii de 
supraveghere şi reglementare cu banca depozitară şi instituţia de audit, pentru ca fondurile clienţilor 
să fi e în siguranţă.

Anual, situaţia fi nanciară a fondului de pensii private este verifi cată de către un auditor. De 
asemenea, nicio operaţiune cu activele fondului nu poate fi  făcută fără acordul depozitarului.

În plus, raportul actuarial, întocmit de către un specialist în domeniu, determină, în mod 
independent, dacă există garanţii sufi ciente pentru acoperirea obligaţiilor asumate de administrator 
faţă de participanţii la fondul de pensii private obligatorii.

Societăţile de administrare a fondurilor de pensii private au obligaţii de raportare şi transparenţă 
impuse prin lege. Participantul la fond poate afl a o parte din informaţii din obligaţiile de raportare ale 
administratorilor şi orice alte date şi informaţii privind banii proprii din fond şi situaţia fi nanciară a 
fondului la cerere, contra cost. Legea prevede că preţul pentru informaţiile oferite de societăţile de 
administrare, la cererea participanţilor, nu poate fi  mai mare decât costul efectiv al furnizării acestora.
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Cum se protejeaz\ administratorii împotriva diverselor riscuri 
pentru ca eu s\ am o pensie sigur\ [i satisf\c\toare la b\tr\ne]e?

Ce rol au depozitarii [i auditorii în siguran]a sistemului de pensii obligatorii?

Ce trebuie s\ fac în cazul în care fondul meu este în administrare special\?

Fiecare societate de administrare îşi va constitui, conform legii, un provizion tehnic, pentru a 
acoperi riscul de a nu realiza obligaţiile asumate faţă de participanţii la fond. Constituirea provizionului 
tehnic este în sarcina societăţilor de administrare de fonduri şi nu a fondurilor.

Administratorii au obligaţia de constituire a provizioanelor tehnice, acel volum adecvat de 
lichidităţi, corespunzător angajamentelor fi nanciare asumate, care vor acoperi riscurile biometrice: 
deces, invaliditate şi longevitate şi/sau nivelele stabilite ale pensiilor, dacă acestea sunt prevăzute în 
schemele de pensii administrate privat.

De asemenea, administratorii contribuie la crearea unui Fond de Garantare. Fondul este 
destinat acoperirii unor riscuri imprevizibile şi care nu sunt acoperite de provizionul tehnic. 

Siguranţa sistemului de pensii este asigurată şi prin existenţa depozitarilor activelor fondurilor 
de pensii administrate privat, instituţii de credit autorizate de către BNR sau fi liale ale unor instituţii de 
credit din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European.

Depozitarii sistemului de pensii sunt dintre cele mai mari bănci din România. Operaţiunile 
derulate cu banii fondurilor de pensii private sunt verifi cate şi de către depozitar. Depozitarul răspunde 
solidar cu administratorul faţă de participanţi şi este supravegheat de către BNR.

Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii private sunt supuse, 
anual, auditării de către un auditor fi nanciar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România 
(CAFR), avizat de Comisie, care nu poate fi  persoană afi liată angajatorului, administratorului sau 
depozitarului.

CSSPP anunţă public participanţii la acel fond de pensii despre necesitatea de a adera la un alt 
fond de pensii, în termen de 90 de zile calendaristice. În termen de 90 de zile, trebuie să îţi alegi, un alt 
fond de pensii administrat privat în vederea transferării activelor tale personale la acel fond.

Dacă fondul la care sunteţi participant este în administrare specială şi nu aţi ales un alt fond 
de pensii, veţi fi  repartizat la un alt fond de pensii administrat privat. Repartizarea se va face pe baza 
performanţei administratorului, politicii investiţionale şi a nivelului cheltuielilor legate de administrare.



58

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Ce este supravegherea special\? Ce este administrarea special\?

Ce se va întâmpla cu participan]ii fondurilor care intr\ în procedurã de fuziune?

Ce este fondul de Garantare, cum func]ioneaz\?

Supravegherea şi administrarea specială sunt măsuri de limitare a riscurilor şi redresare a 
fondurilor de pensii administrate privat, în vederea protejării drepturilor cuvenite participanţilor şi 
benefi ciarilor.

Supravegherea specială este o procedură de siguranţă care are drept scop aplicarea unor 
măsuri suplimentare care să limiteze riscurile şi să asigure redresarea fondului de pensii. Are drept 
scop protejarea intereselor participanţilor şi ale benefi ciarilor la acel fond.

Administrarea specială este o procedură de siguranţă care are drept scop exercitarea 
responsabilităţii fi nanciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii şi de a limita pierderile. 
Are drept scop protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi benefi ciarilor. Se instituie în cazul 
suspendării sau retragerii autorizaţiei de administrare, precum şi în cazul retragerii autorizaţiei fondului 
de pensii.

Procesul de autorizare a fuziunii dintre două fonduri de pensii private cuprinde două etape, 
prealabilă şi defi nitivă. Autorizarea defi nitivă a fuziunii va putea fi  decisă numai după o consultare a 
participanţilor cu privire la noile condiţii ale fondului absorbant. Administratorii fondurilor care fuzionează 
trebuie să facă public anunţul de fuziune a celor două fonduri de pensii prin publicarea acestuia în cel 
puţin două cotidiane de circulaţie naţională şi pe website-urile celor doi administratori. Administratorul 
fondului absorbit va trimite participanţilor, în scris, cu confi rmare de primire, noile condiţii ale prospectului 
fondului absorbant şi îi va informa asupra posibilităţii de transfer fără penalităţi. Astfel, în termen de 
90 de zile calendaristice, pentru Pilonul II, sau 45 de zile calendaristice, pentur Pilonul III, calculate 
de la data publicării anunţului privind fuziunea, participanţii care nu sunt de acord cu noile condiţii ale 
fondului absorbant se vor putea transfera fără penalităţi de transfer la un alt fond de pensii.

Preluarea participanţilor care nu s-au transferat de la fondul de pensii absorbit la fondul de 
pensii absorbant cât şi preluarea activelor rămase după transferul participanţilor la alte fonduri de 
pensii private se vor efectua după obţinerea autorizării defi nitive a fuziunii, atunci când va începe 
derularea efectivă a operaţiunii de fuziune a fondurilor de pensii private.

Începând cu data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii, 
administratorului îi este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii 
absorbit.

Fondul de garantare a pensiilor private reprezintă unul dintre cele mai importante elemente din 
complexul de garanţii cu privire la siguranţa sistemului de pensii private, prevăzute în legile de bază 
ale Pilonului II şi respectiv Pilonului III. 

Fondul de garantare are rolul de a compensa pierderile participanţilor sau benefi ciarilor la 
fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea 
dreptului la pensie, provenind din incapacitatea administratorilor, respectiv a furnizorilor de pensii de 
a onora obligaţiile asumate, oricât de mică ar fi  probabilitatea apariţiei unui astfel de scenariu. Prin 
urmare, Fondul de garantare este destinat compensării pierderilor de activ net, compensaţiile fi ind 
plătite numai în condiţiile în care administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii nu vor avea capacitatea 
de a-şi onora obligaţiile. Însă, până la utilizarea resurselor Fondului de garantare, legislaţia care stă la 
baza sistemului de pensii private prevede instituirea unor măsuri preventive şi anume supravegherea 
specială, rata minimă de rentabilitate, dar şi resurse de compensare a eventualelor pierderi de activ 
net, precum provizionul tehnic, constituit din resursele proprii ale administratorilor.
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capitolul11
DATE DE CONTACT ale institu]iilor din sistemul

PENSIILOR PRIVATE 

CSSPP
Adresa: Calea Şerban Vodă nr. 90-92, sector 4,
cod poştal 040213, Bucureşti
Telefoane: +40 21-330.10.35
  +40 21-330.10.37
  +40 21-330.10.46
Fax: + 40 21-330.10.31
Email: relatiicupublicul@csspp.ro, csspp@csspp.ro
Program de funcţionare:  L-V: 8:30 - 16:30
Program de Relaţii cu Publicul: L-V: 10:00 - 16:00
    J: 12:00 - 18:00
www.csspp.ro

CNPP - Casa Na]ional\ de Pensii Publice
Sediul Central: Str. Latină nr. 8, Sector 2, Bucureşti
Telefon: 316.91.11; TELVERDE 0800 826 727
REGISTRATURA GENERALĂ - Telefon: 316.28.94

www.cnpas.org

APAPR
Adresa de corespondenţă: Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, sector 5, cod poştal 050552, 
Bucureşti, Tel.: 0372.289.563 / 0314.063.563 / 0741.849.563; Fax: 021.402.85.82.

www.apapr.ro

ADMINISTRATORII FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
Pentru datele de contact ale administratorilor fondurilor de pensii private, aveţi la dispoziţie 
pagina de internet a CSSPP www.csspp.ro, secţiunea Registru.
De asemenea fi ecare Administrator are pagina proprie de internet unde puteţi găsi datele de 
contact. În cazul în care nu aveţi acces la internet puteţi suna la CSSPP şi noi vi le vom furniza.
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personal

pensii
private

www.csspp.ro

Contribuţiile tale, investiţii pe termen lung 

Timpul trece în favoarea ta!

Pensia Privată
 

Banii tăi pot fi moşteniţi
 
Contul tău personal este vizibil
 
Tu alegi fondul de pensii 

Acest ghid se doreşte a fi un îndrumar şi un instrument practic atât pentru

participanţii la sistemul de pensii private cât şi pentru persoanele care sunt 

pe cale să devină beneficiarii avantajelor acestui sistem. Prin prezenta lucrare 

dorim să oferim tuturor posibilitatea de a se familiariza cu principiile şi meca-

nismele de bază ale pensiilor private.

performan]\

siguran]\
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