
 1 

 
 

Document de informare şi solicitare a acordului participanţilor 
 

 
 

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul 
Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, anunţă astăzi, 17.11.2016 că a adus următoarele modificări 
prospectului schemei de pensii facultative, avand in vedere urmatoarele:  
 

 

1. in cazul Prospectului Detaliat al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV: 

-  modificarea capitalului social; 
-  schimbarea structurii actionariatului; 
-  actualizarea informatiilor referitoare la auditorul fondului; 
-  modificarea unor paragrafe referitoare la contributiile participantilor. 
 

 

Forma existenta 
 

Forma propusa Argumentare 

Pct. Continut Pct. Continut  

 Capitalul social subscris şi vărsat la 07.10.2014: 
109.991.626 lei  
 

 Capitalul social subscris şi vărsat la 11.01.2016: 113.991.626 
lei  
 

Actualizare 
informatii 

 4. Informaţii despre auditorul financiar extern 
 
 
Auditorul Fondului este KPMG Audit S.R.L., cod 
unic de înregistrare 12997279, adresa de web: 
www.kpmg.ro, Avizul C.S.S.P.P., în prezent A.S.F. 
numărul 5/17.04.2007, cod înscriere Registrul 
Autorității - sectorul sistemului de pensii private: 
AUD-RO-13009626, pana la 31.12.2015 
 
Auditorul Fondului este ERNST & YOUNG 
ASSURANCE SERVICES S.R.L., cod înscriere 

 4. Informaţii despre auditorul financiar extern 
 
 
Auditorul Fondului este ERNST & YOUNG ASSURANCE 
SERVICES S.R.L., cod înscriere Registrul Autorităţii - Sectorul 
sistemului de pensii private: AUD-RO-11922130, Avizul 
C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 1 din 09.01.2007, Cod 
unic de înregistrare: 11909783, www.ey.com/ro 

Actualizare 
informatii 
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Registrul Autorităţii - Sectorul sistemului de pensii 
private: AUD-RO-11922130, Avizul C.S.S.P.P., în 
prezent A.S.F., numărul 1 din 09.01.2007, Cod 
unic de înregistrare: 11909783, www.ey.com/ro, 
incepand cu 01.01.2016  
 

Pct. 2, 
par. 8 

Structura acţionariatului: acţionarii 

Administratorului sunt: 

- NN Continental Europe Holdings BV, cu o 

cotă participare de 99,9999961% la capitalul 

social al Administratorului; 

- NN Insurance Intertrust IV BV, cu o cotă 

participare de 0,0000009% la capitalul social al 

Administratorului; 

- NN Insurance Intertrust III BV, cu o cotă 

participare de 0,0000009% la capitalul social al 

Administratorului; 

- NN Insurance Intertrust II BV, cu o cotă 

participare de 0,0000009% la capitalul social al 

Administratorului; 

-  Nationale-Nederlanden Intertrust BV, cu o cotă 
participare de 0,0000009% la capitalul social al 
Administratorului. 
 

pct. 2, 
par. 8 

Structura acţionariatului: acţionarii Administratorului sunt: 

- NN Continental Europe Holdings BV, cu o cotă 

participare de 99,99999912274258% la capitalul social al 

Administratorului; 

-  Nationale-Nederlanden Intertrust BV, cu o cotă 
participare de 0,00000087725742% la capitalul social al 
Administratorului. 
 

Schimbarea 
structura 
actionariat 

     

Cap. II, 
Pct. 4 

4. Informaţii privind contribuţia exprimată în lei 
 
iii) Contribuţia se virează fie de către angajator în 
numele participantului, fie de către participant, în 
condiţiile Legii, odată cu contribuţiile de asigurări 
sociale obligatorii, în contul Fondului. În situaţia în 
care contribuţia este împărţită între angajat şi 
angajator, plata contribuţiei va fi efectuată de 

Cap. II, 
Pct. 4 

4. Informaţii privind contribuţia exprimată în lei 
 
iii) Contribuţia se virează fie de către angajator în numele 
participantului, fie de către participant, în condiţiile Legii, 
odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în 
contul Fondului. In vederea convertirii contributiilor, 
identificarea participantilor se va face in baza codului 
numeric personal. În situaţia în care contribuţia este 

Recomandarea 
echipei de control 
ASF 



 3 

către angajator.  
 

împărţită între angajat şi angajator, plata contribuţiei va fi 
efectuată de către angajator.  
 
 

Cap. II, 
Pct. 4, 
par. V), 
vi), vii) 

v) Participanții pot în orice moment să modifice, 
cu respectarea nivelului minim prevăzut în actul 
individual de aderare și a nivelului maxim 
prevăzut de lege, să suspende sau să înceteze 
contribuțiile la Fond, fără a fi necesară informarea 
prealabilă a Administratorului. 
vi) Angajatorul poate in orice moment sa 
modifice, să suspende sau să înceteze 
contribuţiile la Fond cu instiintarea in scris a 
Administratorului cu cel puţin 30 (treizeci) de zile 
calendaristice inainte de momentul modificarii. 
In cazul in care este efectuat un virament in 
numele unui participant de catre un alt angajator 
decat cel mentionat in actul individual de aderare 
ca platitor, iar acesta nu a instiintat 
Administratorul cu privire la incetarea platilor, 
Administratorul va actualiza angajatorul platitor si 
va aloca contributia in baza viramentului efectuat. 
vii) Reluarea plăţii contribuţiilor de către 
participant/angajator pentru ultima luna neplatita 
se poate face oricand fara instiintarea prealabila a 
Administratorului.  
Reluarea platii pentru o lună diferită de ultima 
lună neplătită se realizează prin înştiintarea în 
scris a Administratorului cu cel puţin 30 (treizeci) 
de zile calendaristice înainte de data platii.   
 

Cap. II, 
Pct. 4, 
par. V), 
vi), vii) 

v) Participantii pot în orice moment să modifice nivelul 
contributiei, cu respectarea nivelului minim prevazut in 
prezentul prospect si a nivelului maxim prevazut de lege. 
Participantii pot să suspende sau să înceteze contribuţiile la 
Fond, instiintand in scris Administratorul si angajatorul, 
dupa caz, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de 
data suspendarii sau incetarii contributiilor.  In situatia in 
care Participantii doresc sa micsoreze valoarea contributiei 
minime stabilite prin actul de aderare sau prin instiintarile 
scrise ulterioare, cu respectarea nivelului minim prevazut 
in prezentul prospect, trebuie sa instiinteze in scris sau prin 
orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, 
Administratorul inainte de momentul platii. 
vi) Angajatorul poate in orice moment sa modifice, să 
suspende sau să înceteze contribuţiile la Fond cu instiintarea 
in scris sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, 
a Administratorului cel tarziu la data platii. In cazul in care 
este efectuat un virament in numele unui participant de 
catre un alt angajator decat cel mentionat in actul individual 
de aderare ca platitor, iar acesta nu a instiintat 
Administratorul cu privire la incetarea platilor, 
Administratorul va actualiza angajatorul platitor si va aloca 
contributia in baza viramentului efectuat. 
vii) Reluarea plăţii contribuţiilor de către 
participant/angajator pentru ultima luna neplatita se poate 
face oricand fara instiintarea prealabila a Administratorului.  
Reluarea platii pentru o lună diferită de ultima lună neplătită 
se realizează prin înştiintarea în scris sau prin orice alt mijloc 
care poate fi probat ulterior, a Administratorului cu cel 
puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data platii. 
 
 

Completare 
informatii 
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Si  
 
2. in cazul Prospectului Simplificat al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV: 
 
- actualizarea informatiilor referitoare la auditorul fondului; 
- modificarea unor paragrafe referitoare la contributiile participantilor. 
 

 

Forma existenta 
 

Forma propusa Argumentare 

Pct. Continut Pct. Continut  

     

 Numărul şi data ultimului aviz de modificare a 
prospectului schemei de pensii facultative NN 
ACTIV: Avizul numărul 99 din data de 30.03.2015 
 

 Numărul şi data ultimului aviz de modificare a 
prospectului schemei de pensii facultative NN ACTIV: 
Avizul numărul 50 din data de 12.02.2016 
 

Actualizare informatii 

Pct. 4 Auditorul Fondului este KPMG Audit S.R.L., cod 
unic de înregistrare 12997279, adresa de web: 
www.kpmg.ro, Avizul C.S.S.P.P., în prezent A.S.F. 
numărul 5/17.04.2007, cod înscriere Registrul 
Autorității - sectorul sistemului de pensii private: 
AUD-RO-13009626, pana la 31.12.2015 
 
Auditorul Fondului este ERNST & YOUNG 
ASSURANCE SERVICES S.R.L., cod înscriere 
Registrul Autorităţii - Sectorul sistemului de pensii 
private: AUD-RO-11922130, Avizul C.S.S.P.P., în 
prezent A.S.F., numărul 1 din 09.01.2007, Cod 
unic de înregistrare: 11909783, www.ey.com/ro, 
incepand cu 01.01.2016  
 

Pct. 4 Auditorul Fondului este ERNST & YOUNG 
ASSURANCE SERVICES S.R.L., cod înscriere Registrul 
Autorităţii - Sectorul sistemului de pensii private: 
AUD-RO-11922130, Avizul C.S.S.P.P., în prezent 
A.S.F., numărul 1 din 09.01.2007, Cod unic de 
înregistrare: 11909783, www.ey.com/ro  
 

Actualizare informatii 
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Pct. 3, 
par. 2 

3. Informaţii privind contribuţia exprimata în lei 
 
Contribuţia se virează fie de către angajator în 
numele participantului, fie de către participant, în 
condiţiile Legii, odată cu contribuţiile de asigurări 
sociale obligatorii, în contul Fondului. În situaţia în 
care contribuţia este împărţită între angajat şi 
angajator, plata contribuţiei va fi efectuată de 
către angajator. 
 

Pct. 3, 
par. 2 

3. Informaţii privind contribuţia exprimata în lei 
 
Contribuţia se virează fie de către angajator în 
numele participantului, fie de către participant, în 
condiţiile Legii, odată cu contribuţiile de asigurări 
sociale obligatorii, în contul Fondului. In vederea 
convertirii contributiilor, identificarea 
participantilor se va face in baza codului numeric 
personal. În situaţia în care contribuţia este 
împărţită între angajat şi angajator, plata 
contribuţiei va fi efectuată de către angajator. 
 

Recomandarea echipei de 
control ASF 

Pct. 3, 
par. 5, 6, 
7 

Participantii pot în orice moment să modifice, cu 
respectarea limitelor prevăzute la primul paragraf 
al acestui articol, să suspende sau să înceteze 
contribuţiile la Fond, fara a fi necesara informarea 
prealabila a Administratorului, exceptand situatia 
in care doreste sa micsoreze valoarea contributiei 
proprii minime stabilite prin actul individual de 
aderare sau prin instiintarile scrise ulterioare, caz 
in care trebuie sa notifice  in scris 
Administratorului cu cel puţin 30 (treizeci) de zile 
calendaristice inainte de momentul modificarii. 
 
Angajatorul poate in orice moment sa modifice, 
să suspende sau să înceteze contribuţiile la Fond 
cu instiintarea in scris a Administratorului cu cel 
puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice inainte de 
momentul modificarii. In cazul in care este 
efectuat un virament in numele unui participant 
de catre un alt angajator decat cel mentionat in 
actul individual de aderare ca platitor, iar acesta 
nu a instiintat Administratorul cu privire la 
incetarea platilor, Administratorul va actualiza 
angajatorul platitor si va aloca contributia in baza 
viramentului efectuat. 
 

Pct. 3, 
par. 5, 6, 
7 

Participantii pot în orice moment să modifice 
nivelul contributiei, cu respectarea nivelului minim 
prevazut in prezentul prospect si a nivelului maxim 
prevazut de lege. Participantii pot să suspende sau 
să înceteze contribuţiile la Fond, instiintand in scris 
Administratorul si angajatorul, dupa caz, cu cel 
putin 30 de zile calaendaristice inainte de data 
suspendarii sau incetarii contributiilor.  In situatia 
in care Participantii doresc sa micsoreze valoarea 
contributiei minime stabilite prin actul de aderare 
sau prin instiintarile scrise ulterioare, cu 
respectarea nivelului minim prevazut in prezentul 
prospect,  trebuie sa instiinteze  in scris sau prin 
orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, 
Administratorul inainte de momentul platii. 
 
Angajatorul poate in orice moment sa modifice, să 
suspende sau să înceteze contribuţiile la Fond cu 
instiintarea in scris sau prin orice alt mijloc care 
poate fi probat ulterior, a Administratorului cel 
tarziu la data platii. In cazul in care este efectuat un 
virament in numele unui participant de catre un alt 
angajator decat cel mentionat in actul individual de 
aderare ca platitor, iar acesta nu a instiintat 
Administratorul cu privire la incetarea platilor, 

Completare informatii 
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Reluarea plăţii contribuţiilor de către 
participant/angajator pentru ultima luna neplatita 
se poate face oricand fara instiintarea prealabila a 
Administratorului.  
Reluarea platii pentru o lună diferită de ultima 
lună neplătită se realizează prin înştiintarea în 
scris a Administratorului cu cel puţin 30 (treizeci) 
de zile calendaristice înainte de data platii.  
 

Administratorul va actualiza angajatorul platitor si va 
aloca contributia in baza viramentului efectuat. 
 
Reluarea plăţii contribuţiilor de către 
participant/angajator pentru ultima luna neplatita se 
poate face oricand fara instiintarea prealabila a 
Administratorului. Reluarea platii pentru o lună 
diferită de ultima lună neplătită se realizează prin 
înştiintarea în scris sau prin orice alt mijloc care 
poate fi probat ulterior, a Administratorului cu cel 
puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de 
data platii. 
 

 
 
 
În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, să îşi 
exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimiţând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în Strada Costache 
Negri nr. 1-5, sectorul 5, Bucureşti. 
  
În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalităţi, la un alt fond 
de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului. 
 
Neexprimarea de obiecţii din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse 
prospectului fondului de pensii facultative. 
 
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a 
exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc. 
 
Aceste propuneri de modificare au fost avizate prealabil de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin avizul nr. 292 din 09.11.2016 şi vor fi valabile de la 
data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare. 
 
NN Asigurări de Viaţă S.A. 
Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV 
www.nn.ro 
Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Société Générale S.A. 
 


