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Pasim prin viata impreuna

Informatii esentiale despre OUG nr. 114/ 2018
referitoare la Pilonul II de Pensii
1. Transferul la sistemul public de pensii:
Conform OUG nr. 114/ 2018, “O persoana participanta la un fond de pensii poate opta, pe baza de cerere
individuala, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond, sa se transfere la sistemul
public de pensii. Fondurile detinute pana la data transferului raman in contul personal al participantului
pana la deschiderea dreptului la pensia privata.”
Participantii au dreptul de a transfera contributia de 3,75% la sistemul public de pensii (numit si Pilonul I
sau Pensia de Stat), dupa minimum 5 ani de la aderare (voluntara sau prin repartizare aleatorie) la un
fond de pensii administrat Privat. In cazul in care participantul a efectuat transferul activului intre fondurile
de pensii, se va lua in calcul vechimea la ultimul fond la care este participant.
Activul net acumulat pana la momentul solicitarii de transfer va ramane in contul personal al
participantului deschis la Fondul de pensii administrat privat si se va investi pana la deschiderea dreptului
la pensia privata.
Dreptul la incasare a pensiei private Pilon II se va deschide la unul din urmatoarele momente:




la varsta legala de pensionare sau
la aparitia invaliditatii de gradul I sau II cu decizie nerevizuibila sau
la data decesului participantului - suma acumulata va fi platita mostenitorilor legali.

Astazi, contributia participantilor la sistemul de asigurari sociale este de 25% din venitul salarial brut si
este impartita astfel: 21,25% din venitul salarial brut se directioneaza catre Pilonul I si 3,75% din venitul
salarial brut se directioneaza catre Pilonul II.
Dupa transferul contributiei la sistemul public de pensii, procentul de 3,75% din venitul salarial brut,
care in prezent se directioneaza catre Pilonul II, in conturile individuale ale clientilor participanti, va ramane
in sistemul public de pensii, pentru plata pensiilor actuale. Cu alte cuvinte, contributia clientilor participanti
la pilonul I de pensie va creste de la 21,25% la 25% si, prin urmare, punctajul calculat pentru pensia din
Pilonul I va fi ajustat proportional.
Va reamintim ca Pilonul I de pensii se bazeaza pe solidaritatea intre generatii (angajatii actuali platesc CAS,
iar banii sunt platiti imediat pensionarilor actuali).
Sistemul de pensii administrat privat (Pilonul II) va asigura un cont individual de pensie, in care:
 contributiile lunare virate devin imediat proprietatea dumneavoastra;
 contributiile sunt investite, prudential, in interesul dumneavoastra pana la pensionare, astfel
incat suma acumulata in contul individual sa creasca;
 contributiile dumneavoastra nete sunt garantate prin Legea pensiilor private;
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 suma acumulata in cont revine integral mostenitorilor dumneavoastra in cazul in care
intervine decesul inainte de pensionare;
 in orice moment aveti acces la informatii privind situatia contului dumneavoastra individual,
prin accesarea platformei online si puteti urmari in orice moment evolutia valorii unitatii de
fond si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara.
De asemenea, regasiti mai jos evolutia valorii unitatii de fond a FPAP Metropolitan Life:
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In ceea ce priveste transferul la sistemul public de pensii, acesta poate fi realizat prin completarea si
transmiterea de participant a cererii anexate, impreuna cu o copie CI, catre Administratorul fondului de
pensii la care participantul este inscris.
2. Prevederi pentru participantii care lucreaza in domeniul constructiilor:
Conform OUG nr. 114/ 2018 “In perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru
persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor
individuale de munca incheiate cu angajatori, care desfasoara activitati in sectorul constructiilor si care
se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la
art. 138 lit. a) cu 3,75 puncte procentuale. Persoanele prevazute la alin. (1), care datoreaza contributia
la fondul de pensii administrat privat (…) sunt scutite de la plata acestei contributii in limita cotei
prevazute la alin. (1).”
Participantii care lucreaza in domeniul constructiilor nu vor mai contribui la Fondul de pensii administrat
privat. Astfel, procentul de 3,75% nu va mai fi retinut din salariul brut al participantului si nu se vor mai
adauga contributii noi in conturile acestor participanti in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028.
Astfel, activul net deja acumulat pana la momentul scutirii de la plata acestei contributii va ramane in contul
personal al participantului deschis la Fondul de pensii administrat privat la care a aderat inital si se va investi
pana la deschiderea dreptului la pensia privata.
Dreptul de incasare a pensiei private Pilon II se va deschide la unul din urmatoarele momente:




la varsta legala de pensionare sau
la aparitia invaliditatii de gradul I sau II cu decizie nerevizuibila sau
la data decesului participantului- suma acumulata va fi platita mostenitorilor legali.
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3. Comisionul de administrare:
Conform OUG nr. 114/ 2018 “Comisionul de administrare se constituie prin:
a) deducerea unui cuantum din contributiile platite, dar nu mai mult de 1%, cu conditia ca aceasta
deducere sa fie facuta inainte de convertirea contributiilor in unitati de fond, din care 0,5 puncte
procentuale din suma totala ce face obiectul operatiunii financiare efectuata pentru fiecare fond de
pensii administrat privat sa fie virata la Casa Nationala de Pensii Publice;
b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult
de 0,07% pe luna.”
Comisionul de administrare va scadea de la 2,5% la 1%, din care 0,5% va fi retinut de Casa Nationala
de Pensii Publice. Astfel, inainte de convertirea contributiei in unitati de fond, se va retine acest comision
de administrare. Dupa convertirea in unitati de fond, suma neta va fi investita conform prospectului.
Comisionul de administrare dedus din activul net al Fondului poate varia intre 0,02% si 0,07% (fata de un
procent fix de 0,05% anterior emiterii OUG nr. 114/ 2018), in functie de randamentul Fondului in raport cu
rata inflatiei, astfel:







0,02% pe luna daca rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflatiei;
0,03% pe luna daca rata de rentabilitate a fondului este cu pana la un 1% peste rata inflatiei;
0,04% pe luna daca rata de rentabilitate a fondului este cu pana la 2% peste rata inflatiei;
0,05% pe luna daca rata de rentabilitate a fondului este cu pana la 3% peste rata inflatiei,
0,06% pe luna daca rata de rentabilitate a fondului este cu pana la 4% peste rata inflatiei;
0,07% pe luna daca rata de rentabilitate a fondului este peste 4% peste rata inflatiei.

4. “Angajatorul mi-a spus ca trebuie sa ma transfer la sistemul public de pensii”
Conform legislatiei in vigoare, participantul este proprietarul activului personal din contul sau si doar el
poate decide asupra continuarii sau nu la sistemul de pensii administrat privat Pilonul II. In plus, angajatorul
vireaza contributiile de asigurari sociale (CAS) si depune declaratia nominala la ANAF, iar Institutia de
Evidenta (Casa Nationala de Pensii Publice-CNPP) este cea care vireaza contributia la Pilonul II. Aceste
contributii sunt investite conform legislatiei in vigoare. La varsta pensionarii, pe langa pensia de la stat,
participantul va primi o pensie suplimentara, cea corespunzatoare Pilonului II. De asemenea, in cazul
unui eveniment nefericit, suma acumulata va fi transferata mostenitorilor legali ai participantului la
Pilon II.
5. Cum il influenteaza pe Administratorul Fondului de Pensii prevederile referitoare la marirea
capitalului social?
In calitate de Administrator al unui Fond de Pensii administrat privat, va comunicam ca asteptam normele
de implementare privind cerinta de capital mentionata in OUG nr. 114/2018. Ca intotdeauna, continuam sa
ne concentram eforturile asupra clientilor nostri, ca punct central al tuturor operatiunilor desfasurate.

Oana-Viorica Velicu
Director General
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