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DOCUMENT DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR 
-  PROIECT - 

 
 
 
NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul social 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 OPTIM, anunţă astăzi, 31.10.2022, că a adus următoarele 
modificări prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM ca urmare a: 
 

- Deciziei Administratorului de a avea o adresa de email dedicata exclusiv activităţii aferente Pilonului 3, care sa fie mai simplu de identificat de 
către participanţi, autorităţi şi terţe persoane 

- Schimbării auditorului extern şi a taxei de audit începând cu anul 2023 
- Alinierii cu Norma 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
In cazul Prospectului Detaliat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, modificările vizează următoarele aspecte, 
conform tabelului comparativ de mai jos: 

 

Forma existentă Forma propusă 

Pct. Conținut Pct. Conținut 

Cap. 
I, art. 
2 

2. Informații despre administratorul Fondului de Pensii 
Facultative NN OPTIM 
Denumirea administratorului: NN Asigurări de Viață S.A. 
Datele de contact: Str. Costache Negri, numărul 1-5, 
sectorul 5, București, cod poștal numărul 050552, telefon: 
(+4)021/410 97 46, (+4)021/402 85 80, fax: (+4)021/402 85 
81, adresă de web: www.nn.ro, adresă de e-mail: 
pensii@nn.ro 
Cod unic de înregistrare numărul 9100488 
(…) 

Cap. I, 
art. 2 

2. Informații despre administratorul Fondului de Pensii 
Facultative NN OPTIM 
 
Denumirea administratorului: NN Asigurări de Viață S.A. 
Datele de contact: Str. Costache Negri, numărul 1-5, 
sectorul 5, București, cod poștal numărul 050552, telefon: 
(+4)021/410 97 46, (+4)021/402 85 80, fax: (+4)021/402 85 
81, adresă de web: www.nn.ro, adresă de e-mail: 
pensiapilonul3@nn.ro 
Cod unic de înregistrare numărul 9100488 
(...) 

Cap. 
I, art. 
4 

4. Informații despre auditorul financiar extern 
Începând cu anul 2021 Auditorul Fondului este KPMG 
AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul 
sistemului de pensii private: AUD-RO-13009626, Avizul 

Cap. I, 
art. 4 

4. Informații despre auditorul financiar extern 
Până la 31 Decembrie 2022, auditorul Fondului este KPMG 
AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul 
sistemului de pensii private: AUD-RO-13009626, Avizul 
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C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod 
unic de înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/.  

C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod 
unic de înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/. 
Începând cu 01 Ianuarie 2023, auditorul va fi Mazars 
Romania SRL, cod unic de înregistrare RO6970597, avizat 
de către Autoritate  cu Avizul nr. 312 din data de 
12.12.2016, cod de înscriere în Registrul Autorității: AUD-
RO-6982944 , adresa de web: www.mazars.ro 

Cap. 
II, 
art. 
16, 
pct. 
16.1 

16. Informații privind nivelul și structura cheltuielilor, 
respectiv comisioanele și taxele suportate din contribuții 
și din activul Fondului 
16.1 Cheltuielile legate de administrare suportate 
din activul Fondului de către toți participanții la Fond sunt 
următoarele: 
h) Taxa de auditare a Fondului, care se plătește anual, este 
în cuantum de 28.250 
(douăzecișioptdemiidouăsutecincizeci) LEI/an, inclusiv TVA 
pentru anul 2020, iar incepand cu anul 2021 este in 
cuantum de 28.560 (douazecisioptdemiicincisutesasezeci) 
lei/an inclusiv TVA; 
 

Cap. II, 
art.16, 
pct. 
16.1 

16. Informații privind nivelul și structura cheltuielilor, 
respectiv comisioanele și taxele suportate din contribuții 
și din activul Fondului 
16.1. Cheltuielile legate de administrare suportate din 
activul Fondului de către toți participanții la Fond sunt 
următoarele: 
h) Taxa de auditare a Fondului, care se plătește anual, 
este în cuantum de 28.560 
(douazecisioptdemiicincisutesasezeci) lei/an inclusiv TVA 
pentru anul 2022, iar începând cu anul 2023 este în 
cuantum de 38.600 (treizecisioptmiisasesute) lei/an, 
inclusiv TVA; 
 

Cap. 
II, 
art. 
20 

20. Obligațiile de informare ale Administratorului față de 
participanți. Periodicitatea și tipurile de informări, 
informațiile gratuite și contra cost pe care le poate obține 
participantul 
(…) 
Administratorul are obligația de a publica pe pagina proprie 
web, trimestrial, până la finalul trimestrului următor, 
structura portofoliului de investiții, detaliată, pentru fiecare 
instrument financiar și pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea 
deținută în activul total la data încheierii trimestrului. 
Administratorul are obligația de a publica pe pagina proprie 
de web rata de rentabilitate a fondului de pensii pe care îl 

Cap. II, 
art. 20 

20. Obligațiile de informare ale Administratorului față de 
participanți. Periodicitatea și tipurile de informări, 
informațiile gratuite și contra cost pe care le poate obține 
participantul 
(…) 
Administratorul are obligația de a publica pe pagina proprie 
web, lunar, până la finalul lunii următoare, structura 
portofoliului de investiții, detaliată, pentru fiecare 
instrument financiar și pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea 
deținută în activul total pentru ultima zi a lunii. 
Administratorul are obligația de a publica pe pagina proprie 
de web rata de rentabilitate a fondului de pensii pe care îl 
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administrează în a 4-a zi lucrătoare de la încheierea 
trimestrului. 
Administratorul transmite participantului și beneficiarului 
sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 
(zece) zile calendaristice, orice informație relevantă privind 
schimbarea regulilor schemei de pensii facultative. 
Administratorul pune la dispoziție participanților și 
beneficiarilor sau, după caz, reprezentanților acestora, la 
cerere, declarația privind politica de investiții, conturile și 
rapoartele anuale. 

administrează în a 4-a zi lucrătoare de la încheierea 
trimestrului. 
Administratorul are obligatia de a publica pe pagina 
proprie de internet, în termen de o zi lucrătoare după orice 
modificare, informaţiile prevăzute la art. 10 din 
Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile 
privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare. 
Administratorul transmite participantului și beneficiarului 
sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 
(zece) zile calendaristice, orice informație relevantă privind 
schimbarea regulilor schemei de pensii facultative. 
Administratorul pune la dispoziție participanților și 
beneficiarilor sau, după caz, reprezentanților acestora, la 
cerere, declarația privind politica de investiții, conturile și 
rapoartele anuale. 

 
 
In cazul Prospectului Simplificat al Schemei de Pensii Facultative a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, modificările vizează următoarele aspecte, 
confom tabelului comparativ de mai jos : 
 

Forma existentă Forma propusă 

Pct. Conținut Pct. Conținut 

Cap. 
I, art. 
2 

2. Informații despre administratorul Fondului de Pensii 
Facultative NN OPTIM 
Denumirea administratorului: NN Asigurări de Viață S.A. 
Datele de contact: Str. Costache Negri, numărul 1-5, 
sectorul 5, București, cod poștal numărul 050552, telefon: 
(+4)021/410 97 46, (+4)021/402 85 80, fax: (+4)021/402 85 
81, adresă de web: www.nn.ro, adresă de e-mail: 
pensii@nn.ro 
Cod unic de înregistrare numărul 9100488 

Cap. I, 
art. 2 

2. Informații despre administratorul Fondului de Pensii 
Facultative NN OPTIM 
Denumirea administratorului: NN Asigurări de Viață S.A. 
Datele de contact: Str. Costache Negri, numărul 1-5, 
sectorul 5, București, cod poștal numărul 050552, telefon: 
(+4)021/410 97 46, (+4)021/402 85 80, fax: (+4)021/402 85 
81, adresă de web: www.nn.ro, adresă de e-mail: 
pensiapilonul3@nn.ro 
Cod unic de înregistrare numărul 9100488 
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Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București J40/475/1997 
Numărul și data deciziei de autorizare ca administrator al 
Fondului de Pensii Facultative: Decizia C.S.S.P.P., în prezent 
A.S.F., numărul 2 din data de 03.04.2007 

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București J40/475/1997 
Numărul și data deciziei de autorizare ca administrator al 
Fondului de Pensii Facultative: Decizia C.S.S.P.P., în prezent 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (“A.S.F” sau 
„Autoritatea”), numărul 2 din data de 03.04.2007. 

Cap I,  
Art. 4  

4. Informații despre auditorul financiar extern 
Începând cu anul 2021 Auditorul Fondului este KPMG 
AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul 
sistemului de pensii private: AUD-RO-13009626, Avizul 
C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod 
unic de înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/. 

Cap I,  
art. 4 

4. Informații  despre auditorul financiar extern 
Până la 31 Decembrie 2022, auditorul Fondului este KPMG 
AUDIT S.R.L., cod înscriere Registrul Autorității – Sectorul 
sistemului de pensii private: AUD-RO-13009626, Avizul 
C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., numărul 5 din 17.04.2007, Cod 
unic de înregistrare: 12997279, http://www.kpmg.ro/. 
Începând cu 01 Ianuarie 2023, auditorul va fi Mazars 
Romania SRL, cod unic de înregistrare RO6970597, avizat 
de către Autoritate cu Avizul nr. 312 din data de 
12.12.2016, cod de înscriere în Registrul Autorității: AUD-
RO-6982944 , adresa de web: www.mazars.ro 

Cap. 
II, 
art. 
13, 
pct. 
13.1 

13. Informații privind nivelul și structura cheltuielilor, 
respectiv comisioanele și taxele suportate din contribuții 
și din activul Fondului 
13.1 Cheltuielile legate de administrare suportate din 
activul Fondului de către toți participanții la Fond sunt 
următoarele: 
h) taxa de auditare a Fondului, care se plătește anual, este 
în cuantum de 28.250 
(douăzecişioptdemiidouăsutecincizeci) Lei/an, 
inclusiv TVA; Începând cu anul 2021 taxa de auditare este in 
cuantum de 28.560 (douazacisioptdemiicincisutesasezeci) 
lei/an inclusiv TVA; 
 

Cap.II, 
art. 13. 
pct. 
13.1 

13. Informații privind nivelul și structura cheltuielilor, 
respectiv comisioanele și taxele suportate din contribuții 
și din activul Fondului 
13.1 Cheltuielile legate de administrare suportate din 
activul Fondului de către toți participanții la Fond sunt 
următoarele: 
h) taxa de auditare a Fondului, care se plătește anual, este 
în cuantum de 28.560 
(douăzacişioptdemiicincisuteşasezeci)  lei/an inclusiv TVA 
pentru anul 2022; începând cu anul 2023 este în cuantum 
de 38.600 (treizecisioptmiisasesute) lei/an, inclusiv TVA; 
 

Cap. 
II, 

17. Obligațiile de informare ale Administratorului față de 
participanți. Periodicitatea și tipurile de informări, 

Cap. II, 
art. 17 

17. Obligațiile de informare ale Administratorului față de 
participanți. Periodicitatea și tipurile de informări, 
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art. 
17 

informațiile gratuite și contra cost pe care le poate obține 
participantul 
(…) 
Administratorul are obligația de a publica pe pagina proprie 
web, trimestrial, până la finalul trimestrului următor, 
structura portofoliului de investiții, detaliată, pentru fiecare 
instrument financiar și pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea 
deținută în activul total la data încheierii trimestrului. 
Administratorul are obligația de a publica pe pagina proprie 
de web rata de rentabilitate a fondului de pensii pe care îl 
administrează în a 4-a zi lucrătoare de la încheierea 
trimestrului. 
Administratorul transmite participantului și beneficiarului 
sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 
(zece) zile calendaristice, orice informație relevantă privind 
schimbarea regulilor schemei de pensii facultative. 

informațiile gratuite și contra cost pe care le poate obține 
participantul 
(…) 
Administratorul are obligația de a publica pe pagina proprie 
web, lunar, până la finalul lunii următoare, structura 
portofoliului de investiții, detaliată, pentru fiecare 
instrument financiar și pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea 
deținută în activul total pentru ultima zi a lunii. 
Administratorul are obligația de a publica pe pagina proprie 
de web rata de rentabilitate a fondului de pensii pe care îl 
administrează în a 4-a zi lucrătoare de la încheierea 
trimestrului. 
Administratorul are obligatia de a publica pe pagina 
proprie de internet, în termen de o zi lucrătoare după orice 
modificare, informaţiile prevăzute la art. 10 din 
Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile 
privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare. 
Administratorul transmite participantului și beneficiarului 
sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 
(zece) zile calendaristice, orice informație relevantă privind 
schimbarea regulilor schemei de pensii facultative. 

 
 
În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a 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., la sediul social din 
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 calendaristice precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor 
aduse prospectului fondului de pensii facultative. 
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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. 375 din 27.10.2022 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 OPTIM 
www.nn.ro  
Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Société Générale S.A. 

http://www.nn.ro/

