
 
 

 

 

 

 

Notă  

referitoare la propunerea de a supune dezbaterii publice proiectul Normei privind autorizarea 

de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii 

administrate privat 

 

 

 

Ca urmare a evaluării conţinutului Normei nr. 12/2010 cu modificările ulterioare şi propunerilor 

formulate de direcţiile de specialitate din cadrul sectorului de pensii în scopul îmbunătăţirilor 

prevederilor secundare, considerăm că este oportună actualizarea prevederilor actului normativ, prin 

modificări care privesc următoarele aspecte: 

 

 corelarea denumirilor structurilor existe în cadrul societăţii de administrare cu cele stabilite prin 

alte acte normative mai recente, în vederea obţinerii unităţii de exprimare; 

 eliminarea termenului de conducători din conţinutul normei; 

 eliminarea directorului general adjunct ca poziţie obligatorie în organigrama unui administrator 

de fonduri de pensii administrate privat; 

 stabilirea obligaţiei administratorului de a autoriza la nivelul A.S.F. cel puţin o persoană care să 

îl înlocuiască pe directorul general, precum şi procedura acestei autorizări;  

 actualizarea chestionarului din cadrul Anexei nr. 4 a normei, pentru obţinerea unor informaţii 

clare şi complete în legătură cu persoanele propuse ca membri ai consiliului de administraţie, 

director general, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului sau 

persoanele propuse ca directori de investiţii şi cele propuse să asigure conducerea structurii de 

control intern şi pe cea de administrare a riscurilor. 

 

Astfel, sunt propuse modificări care vizează: 

 

 corelarea denumirilor structurilor existente în cadrul societăţii de administrare cu cele 

stabilite prin alte acte normative mai recente; 

 eliminarea termenului de conducători din conţinutul normei şi înlocuirea sa punctuală cu 

denumirea funcțiilor de conducere din cadrul administratorilor; 

 eliminarea definiţiilor din textul normei atât ca urmare a necesităţii de a respecta normele de 

tehnică legislativă, cât şi a faptului că acestea se regăsesc în alte acte normative emise de 

A.S.F.; 

 corelarea textului normei cu modificările survenite în alte acte normative; 

 eliminarea obligativităţii numirii la nivelul fiecărei societăţi de administrare de fonduri de 

pensii administrate privat a unui director general adjunct, rămânând obligaţia 

administratorului de a autoriza la nivelul A.S.F. cel puţin o persoană care să îl înlocuiască pe 

directorul general, precum şi stabilirea clară a procedurii de autorizare a acestei persoane;  
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 actualizarea chestionarului din cadrul Anexei nr. 4 a normei în vederea obţinerii de 

informaţii clare şi complete în legătură cu activitatea desfăşurată şi relaţiile deţinute de către 

persoanele propuse ca membri ai consiliului de administraţie, directorul general, respectiv 

membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului sau persoanele propuse ca 

directori de investiţii şi cele propuse să asigure conducerea structurii de control intern şi pe 

cea de administrare a riscurilor. 

 

 

 


