
Sistemul de pensii private funcţionează acum 
şi în România. 

Citeşte acest pliant şi ia decizia cea mai bună 
pentru viitorul tău! 

Verifică dacă îndeplineşti condiţiile impuse, 
participă şi,  la vârsta pensionării, vei putea obţine 
una sau ambele tipuri de pensii private.

Vrei să ştii mai mult? Intră pe site-ul 
www.csspp.ro sau adresează-te administratorilor 
şi agenţilor de marketing autorizaţi.

	 	Alege şi tu să fii participant 
la fondurile de pensii private!

	 În	România,	există	acum	:
	 sistemul public de pensii	 �� o��i�ato�iu,�� o��i�ato�iu,	 o��i�ato�iu,	
�edist�i�utiv,	�azat	pe	so�ida�itate	înt�e	�ene�aţii
şi
 sistemul de pensii private - cont�i�uţii�e	
ta�e	 sunt	 acumu�ate	 înt���un	 cont	 individua�	 şi	 sunt		
investite,	 pent�u	 ca	 tu	 să	 poţi	 o�ţine,	 �a	 vâ�sta	
pensionă�ii	:

• o pensie administrată privat - pilonul II 
(Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat, republicată)

   şi/sau
• o pensie privată  facultativă - pilonul III
(Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative)

Pensia  administrată  privat (pilonul II) 

Participă şi tu	dacă:
1.  plăteşti contribuţii la sistemul public de   

            pensii       
2.  îndeplineşti condiţiile de vârstă:
 − până în 35 de ani - obligatoriu
 − între 35 şi 45 de ani - opţional 
3.  alegi un fond de pensii administrat  privat 

Nu trebuie să plăteşti bani în plus. Cont�i�uţia	de	
2%	este parte a contribuţiei de asigurări sociale de 
9,5%. Deja o plăteşti lunar pentru  pensia  publică.

Atenţie: Nu poţi fi	pa�ticipant,	în	ace�aşi	timp,	�a	mai	
mu�te	fondu�i	de	pensii	administ�ate	p�ivat!

Administratorul fondului de pensii administrat 
privat la care alegi să participi trebuie să fie 
autorizat de către CSSPP.

Nu te poţi retrage de la fondul de pensii 
administrat privat,	 până	 �a	 îndep�ini�ea	 vâ�stei	
�e�a�e	de	pensiona�e	în	sistemu�	pu��ic.
Atenţie:	Dacă	nu	mai	p�ăteşti	cont�i�uţia	de	asi�u�ă�i	
socia�e	şi,	imp�icit,	înt�e�upi	p�ata	cont�i�uţiei	�a	fondu�	
de	 pensii	 administ�at	 p�ivat,	 rămâi participant cu 
drepturi depline	�a	ace�	fond.

Dacă	 nu	 a�e�i	 fondu�	 �a	 ca�e	 v�ei	 să	 pa�ticipi,	 în 
termen de 4 luni de la data anunţată oficial de 
către CSSPP, vei fi repartizat, aleatoriu, de către 
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale – CNPAS.
Atenţie: Data	începe�ii	pe�ioadei	de	ade�a�e	�a	un	fond	
de	 pensii	 administ�at	 p�ivat:	17 septembrie 2007!

Pensia privată facultativă (pilonul III)

Participă şi tu	dacă	eşti :
1. angajat cu contract de muncă
2. funcţionar public
3. autorizat să desfăşori o activitate                

           independentă 
4. realizezi venituri din activităţi profesionale  

          sau agricole.

Poţi	 cont�i�ui	 �a	 un	 fond	 de	 pensii	 facu�tative	 cu	
până la 15%	din	venitu�	sa�a�ia�	��ut	 �una�	sau	din	
venitu�	asimi�at	acestuia
Şi angajatorul poate contribui în numele tău cu o 
parte din contribuţie. 	

Atenţie:	 Cont�i�uţii�e	 ta�e	 nu	 se	 impozitează,	 în 
limita unei sume de  200 euro/an fiscal. Nici	a�e	
an�ajato�u�ui,	dacă	ia	decizia	să	cont�i�uie. 
Poţi	 să	 pa�ticipi,	 în	 ace�aşi	 timp,	 �a	 mai	 mu�te	
fondu�i	 de	 pensii	 facu�tative,	 cu	 condiţia	 ca	 suma 
contribuţiilor tale  să nu depăşească 15%.

Administratorul fondului de pensii facultative  la 
care alegi să participi trebuie să fie autorizat de 
către CSSPP.

Atenţie: Suspenda�ea	sau	înceta�ea	p�ăţii	cont�i�uţiei	
ta�e	 este	 posi�i�ă.	 Vei rămâne participant cu 
drepturi depline la fondul la care ai aderat	şi	vei	
putea	�e�ua	o�icând	p�ata	cont�i�uţiei.

Vei obţine  pensia facultativă: 
1)	�a	vâ�sta	de	60	de	ani,	
2)	după	p�ata	a		minimum	90	de	cont�i�uţii	�una�e	
3)	dacă	suma	din	contu�	este	ce�	puţin	e�a�ă	cu	suma		
necesa�ă	o�ţine�ii	unei	pensii	facu�tative	minime.	

Dacă nu ai  plătit 90 de contribuţii lunare şi, prin 
urmare, suma din contul tău nu este egală cu 
suma necesară obţinerii unei pensii facultative 
minime, alegi să primeşti această  sumă : fie ca 
plată unică,  fie ca plăţi eşalonate, în rate, pe o 
durată de maximum 5 ani. 

Atenţie: Poţi	să	ade�i oricând	�a	un	fond	de	pensii	
facu�tative!



Ce mai trebuie să ştii 
despre pensiile private 

(pensiile administrate privat şi cele facultative)

Când alegi un fond de pensii private trebuie să 
afli:	
o	 dacă	 administ�ato�u�,	 a�entu�	 de	 ma�ketin�,	

p�ospectu�	 schemei	 şi	 fondu�	 de	 pensii	 sunt 
autorizaţi de către CSSPP

o	 care sunt drepturile şi obligaţiile ta�e	 şi	 a�e	
administ�ato�u�ui	fondu�ui

o	 ca�e	 este	 politica de investire a activelor 
fondului de pensii	

o	 ca�e	 sunt	 comisioanele de administrare, 
taxele de transfer între fonduri.

Atenţie: Găseşti	 toate	 aceste	 info�maţii	 în	
prospectele schemelor de pensii.	
Citeşte cu atenţie prospectele înainte de a alege 
un fond!
Dacă ţi-ai exprimat, în scris, opţiunea, nu uita să 
ceri agentului de marketing  o copie a acestuia!

Ca	să	participi	�a	un	fond	de	pensii	p�ivate trebuie 
să:
o	 îndeplineşti condiţiile pentru fiecare tip de 

pensie
o	 alegi un fond de pensii
o	 semnezi un act individual de aderare.

Fieca�e	administ�ato�	a�e	a�enţi	de	ma�ketin�	ca�e	
te	informează	desp�e	activitatea	sa	şi	a	fondu�i�o�	pe	
ca�e	�e	administ�ează.
Atenţie:	Ve�ifică		dacă persoana care te-a contactat 
este autorizată de către  CSSPP	 să	 desfăşoa�e	
această	activitate.

	 A�enţii	 de	 ma�ketin�	 t�e�uie	 să	 fie	 avizaţi sau 
autorizaţi de	 căt�e	 CSSPP	 şi	 înscrişi în Registrul 
agenţilor de marketing.

Poţi să te  transferi oricând  la un alt fond.
Atenţie:  Dacă	 t�ansfe�u�	 a�e	 �oc	 mai	 dev�eme	 de	
2	ani	de	�a	data	ade�ă�ii	ta�e	�a	ace�	fond,	poţi plăti	
penalităţi de transfer.

In caz de invaliditate,	poţi	o�ţine	fie o	pensie	p�ivată,	
fie	 suma	existentă	 în	contu�	 tău,	 ca	p�ată	unică	 sau	
p�ăţi	eşa�onate	în	�ate	pe	o	du�ată	de	maximum	5	ani.
In caz de deces, suma	acumu�ată	în	fondu�	de	pensii	
p�ivate	se	p�ăteşte	moştenitorului	tău,	pot�ivit	Codu�ui	
civi�.

Administ�ato�u�	este obligat	să	îţi	fu�nizeze, gratuit,	
info�maţii	desp�e	fond	şi	activitatea	sa, p�ecum	şi la 
cerere, contra cost.

Garanţiile sistemului de pensii private

Pentru ca tu să fii protejat,
o	 administ�ato�ii,	 fondu�i�e	 de	 pensii	 p�ivate,	

depozita�ii,	 audito�ii	 şi	 a�enţii	 de	 ma�ketin�	
funcţionează	 numai cu autorizarea/avizarea 
CSSPP

o	 aceste entităţi sunt supravegheate şi 
controlate de către  CSSPP

o	 administratorii au o��i�aţia	 de transparenţă, 
informare şi raportare căt�e participanţi şi 
CSSPP 

o	 active�e	 fondu�i�o�	 de	 pensii	 p�ivate sunt 
depozitate 	în	instituţii	de	c�edit	(�ănci)

o	 anua�,	 activitatea	 fondu�i�o�	 de	 pensii	 p�ivate	
şi	 a	 administ�ato�i�o�	este verificată de către	
auditori financiari avizaţi de către CSSPP

o	 CSSPP instituie supravegherea sau/ şi    
administrarea specială pent�u	a	�imita	�iscu�i�e	
şi	a	�ed�esa	fondu�i�e	de	pensii	p�ivate

o	 există un	 fond  de  garantare a pensiilor private,	
constituit	 din	 cont�i�uţii�e	 administ�ato�i�o�,	
pent�u	p�ata	pensii�o�.

Acest material informativ v-a fost transmis cu 
respectarea Legii nr.677/2001. CSSPP este 
înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter personal (ANPDCP)  cu nr.4353.
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