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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

A fost publicată Norma nr. 21/2009 
pentru modificarea şi completarea 
Normei nr. 11/2008 privind 
colectarea contribuţiilor individuale 
ale participanţilor la fondurile de 
pensii administrate privat („Norma”), 
emisă de Comisia de Supraveghere 
a Sistemului de Pensii Private. 
 
Principalele modificări şi completări 
aduse de Normă se referă la 
următoarele aspecte: 
 
► Introducerea, pe lângă codul 
numeric personal al participantului, 
a unor elemente de identificare noi 
în evidenţa participanţilor,(utilizate şi 
pentru efectuarea viramentelor către 
fondurile de pensii administrate 
privat), respectiv nume şi prenume.  
 
► Reglementarea unei proceduri 
speciale de regularizare a 
viramentelor negative. Potrivit 
Normei, în cazul în care suma 
rezultată din regularizări şi virată în 
contul participantului este negativă, 
valoarea acesteia poate fi cel mult 
egală cu totalul contribuţiilor pozitive 
plătite pentru respectivul participant 
în intervalul dintre prima contribuţie 
virată şi momentul viramentului de 
sumă negativă în contul 
participantului. 
 
► Este reglementată procedura cu 
privire la eliminarea unui participant 
din Registrul participanţilor, ca 
urmare a unei hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile de 
desfiinţare a actului individual de 
aderare. 
 
► Corelarea procesului de colectare 
cu procesul de autorizare a 
participanţilor, prin introducerea 
unor noi dispoziţii în legătură cu 
modalităţile de actualizare de către 
Casa Naţională de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale  a 
Registrului participanţilor şi a 
Tabelului electronic al contribuţiilor. 
 
 

Norma va intra în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2010.  
  
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
843/7.12.2009] 
 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi 
puteţi contacta pe Sorin David,  
Dan Dascălu, Anda Rojanschi 
sau Laura Toncescu. 


