
 

 
 

Notă 

privind proiectul Normei privind abrogarea alineatului (2) al articolului 33 din Norma nr. 
8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării 
fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de 

fonduri de pensii private 

 

1. Sumar 

LegislaŃia primară aplicabilă sistemului de pensii private, respectiv Legea nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
Legea nr. 204/2006, privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte 
următoarele: 

� Referitor la o societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat - nivelul 
capitalului social necesar desfăşurării activităŃii de administrare a unui fond de pensii 
administrat privat este echivalentul în lei al sumei de 4 milioane euro, calculat la cursul de 
schimb al Băncii NaŃionale a României la data constituirii; 

� Referitor la o societate de administrare a unui fond sau mai multor fonduri de pensii 
facultative - nivelul capitalului social necesar desfăşurării activităŃii de administrare a 
fondurilor de pensii facultative este echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat 
la cursul de schimb al Băncii NaŃionale a României la data constituirii. 

� Referitor la o societate de administrare a unui fond sau a mai multor fonduri de pensii 
facultative - capitalul social al administratorului va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul în 
lei al fiecărui milion de euro care depăşeşte echivalentul în lei a 200 milioane euro active 
totale nete ale fondurilor de pensii, aflate în administrare. 
 

În anul 2010, s-a prefigurat necesitatea îmbunătăŃirii sistemului de protecŃie a participantului la 
fondurile de pensii private. În acest scop, a fost analizat şi întărit cadrul de reglementare referitor la 
adecvarea capitalului pentru societăŃile de administrare  a unui fond de pensii administrat privat care 
administrează unul sau mai multe fonduri de pensii facultative şi a fost emisă Norma nr. 8/2010 

privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării 

fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de 

fonduri de pensii private care prevede la art. 33 alin. (2) următoarele: 
„(2) Capitalul social al administratorului se majorează cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui 

milion de euro care depăşeşte echivalentul în lei a 200 milioane euro active totale nete ale 

fondurilor de pensii private, aflate în administrare, pe fiecare segment în parte.”  
Astfel, în scopul asigurării protecŃiei intereselor participanŃilor prin garantarea contribuŃiilor acestora 
la fondurile de pensii private, au fost prevăzute cerinŃe suplimentare de adecvare a capitalului pentru 
administratorii de fonduri de pensii administrate privat, care administrează unul sau mai multe 
fonduri facultative. 

Ulterior, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 187/2011 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private şi a Normei nr. 

13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate 

privat, a fost asigurat mecanismul de garantare a unor rezerve financiare suficiente pentru 
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eventualele situaŃii speciale care ar putea avea efecte negative asupra activităŃii fondurilor 
administrate de aceste societăŃi. 

Totodată, experienŃa acumulată la nivelul sistemului de pensii private în activitatea desfăşurată de 
către A.S.F. privind autorizarea modificării capitalului social al entităŃilor din acest domeniu, ca 
urmare a aplicării prevederilor mai sus menŃionate, în contextul actual al dezvoltării fondurilor de 
pensii private, a demonstrat că majorarea capitalului social devine un proces care implică alocarea 
nejustificată de resurse la nivel de oameni, procese şi sisteme.  
 
2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaŃiei actuale 
 
În prezent, art. 33 din Norma nr. 8/2010 prevede: 
“Art. 33. - (1) Alocarea capitalului social necesar desfăşurării activităŃii de administrare a 

fondurilor de pensii facultative şi a unui fond de pensii administrat privat se va face după cum 

urmează: 

a) echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii NaŃionale 

a României, exclusiv pentru administrarea de fonduri de pensii facultative; 

b) echivalentul în lei al sumei de 4 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii NaŃionale a 

României, exclusiv pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat. 

(2) Capitalul social al administratorului se majorează cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui 

milion de euro care depăşeşte echivalentul în lei a 200 milioane euro active totale nete ale 

fondurilor de pensii private, aflate în administrare, pe fiecare segment în parte. 

(3) EvidenŃierea alocării de capital social necesar desfăşurării activităŃii de administrare a 

fondurilor de pensii facultative şi a unui fond de pensii administrat privat, în contabilitatea 

administratorului, se va face după cum urmează: 

a) echivalentul în lei destinat exclusiv administrării de fonduri de pensii facultative se reflectă în 

contabilitate în contul analitic creat pentru segmentul de pensii facultative; 

b) echivalentul în lei destinat exclusiv administrării unui fond de pensii administrat privat se 

reflectă în contabilitate în contul analitic creat pentru segmentul de pensii administrate privat.” 
 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 
 
Considerăm că este necesară abrogarea art. 33 alin. (2) din Norma nr. 8/2010 din următoarele 
motive: 
- prin reglementările referitoare la provizionul tehnic au fost create condiŃiile necesare şi suficiente 
pentru protejarea participanŃilor împotriva unor eventuale riscuri în activitatea investiŃională 
desfăşurată de către administrator;  
- sumele de bani virate lunar către fondurile de pensii administrate privat conduc la creşterea 
activelor acestora, fapt care poate obliga pe viitor anumiți administratori să solicite AutorităŃii în 
fiecare lună autorizarea majorării de capital social ca urmare a aplicării prevederilor art. 33 alin. (2).  
 
2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ aduce modificări Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor 
de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea 
activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, în sensul abrogării art. 
33 alin. (2). 


