
 
 

 

 

Notă referitoare la proiectul normei pentru modificarea și completarea 

 Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private 

 

 

1. Sumar 

 

Cadrul de reglementare privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private este 

stabilit prin Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private 

modificată și completată ulterior prin Norma nr. 19/2012, Norma nr. 8/2013, Norma nr. 3/2014 și 

Norma nr. 13/2015. 

 

Ca urmare a evaluării conținutului Normei nr. 11/2011 cu modificările și completările ulterioare la 

nivelul Direcției Reglementare – Autorizare din cadrul Sectorului Sistemului de Pensii Private și 

având în vedere propunerile Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), 

transmise electronic, în luna iulie 2016, considerăm că este oportună adaptarea prevederilor actului 

normativ, în vederea completării și îmbunătățirii cadrului de reglementare în ceea ce privește: 

 Introducerea posibilității alocării unui procent mai mare din activele fondurilor de pensii 

private investițiilor în OPCVM tranzacționabile – Exchange Traded Fund; 

 Introducerea posibilității de alocare a activelor fondurilor de pensii private către obligațiuni 

corporative al căror rating poate fi cu două trepte sub ratingul României. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situației actuale 

 

În prezent, prevederile Normei nr. 11/2011, cu modificările și completările ulterioare stabilesc cadrul 

investițional și modul de evaluare a activelor fondurilor de pensii administrate privat și a celor 

facultative. 

 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  

 

Necesitatea modificării unor prevederi ale actului normativ a rezultat ca urmare a stadiului de 

dezvoltare a pieței fondurilor de pensii private, a creșterii volumului de active, dar şi ca urmare a 

dialogului permanent cu administratorii de fonduri de pensii private. Textul proiectului de act 

normativ a vizat, în principal, adaptarea legislației secundare la condițiile pieței şi soluționarea 

anumitor aspecte de natură practică identificate în procesul de investire și evaluare a activelor 

fondurilor de pensii private. 

 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

 

Dispozițiile proiectului de act normativ sunt aplicabile atât administratorilor de fonduri de pensii 

administrate privat, cât și celor de fonduri de pensii facultative. Obiectivul principal al proiectului de 

act normativ constă în actualizarea şi flexibilizarea cadrului de reglementare secundară aplicabil 

investițiilor fondurilor de pensii private. 
 

Astfel, sunt propuse modificări care vizează: 
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1. Majorarea procentului maxim care poate fi alocat investițiilor în OPCVM și ETF, de la 5% la 8%, 

dar cu impunerea limitei maxime de 5% pentru fiecare dintre tipurile de active la care se face referire, 

respectiv: 

 

“i) 8% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de participare emise de 

OPCVM, inclusiv ETF, din România sau din state membre ale Uniunii Europene, cu respectarea 

următoarelor sublimite: 

i) titluri de participare sau acțiuni emise de OPCVM - 5%; 

ii) titluri de participare sau acțiuni emise de OPCVM tranzacționabile (ETF), admise la 

tranzacționare și care se tranzacționează pe o piață reglementată, din România, din state membre 

ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, cu excepția celor care utilizează 

în procesul investițional „efectul de levier” sau vânzarea în lipsă – 5%.” 

 

Majorarea este semnificativă pentru procentul alocat ETF – urilor, având în vedere faptul că pentru 

OPCVM – uri limita de 5% este stabilită prin legislația primară din domeniul pensiilor private. 

 

2. Condițiile de calitate impuse investițiilor în ETF – uri au fost ca acestea să nu utilizeze în procesul 

investițional efectul de levier sau vânzarea în lipsă. 

 

Pentru ca aceste elemente să aibă un înțeles unitar pentru toate părțile implicate în activitatea de 

investire a activelor fondurilor de pensii private, prin proiectul de act normativ se propune 

completarea secțiunii de definiții a Normei nr. 11/2011 cu doi noi termeni, respectiv: 

 

v) ETF uri care utilizează efectul de levier – ETF – uri care utilizează împrumutul de numerar sau 

de valori mobiliare, și/sau instrumente financiare derivate și/sau orice alte mijloace, pentru 

amplificarea randamentului peste cel al activului suport; 

w) ETF – uri care utilizează vânzarea în lipsă – ETF – uri care utilizează în politica investițională 

orice vânzare a unei valori mobiliare sau a unui alt instrument financiar care nu este deținut în 

portofoliu de active la momentul încheierii acordului de vânzare, inclusiv o vânzare în cadrul căreia, 

în momentul încheierii acordului de vânzare, vânzătorul a împrumutat sau a convenit să împrumute 

valoarea mobiliară sau instrumentul financiar în vederea livrării acesteia/acestuia la decontarea 

tranzacției. 

 

3. Posibilitatea de a investi activele fondurilor de pensii private în obligațiuni corporative care pot 

avea ratingul cu două trepte sub ratingul României, în prezent putându-se investi în acele obligațiuni 

care au doar maximum o treaptă sub ratingul țării. 

 

 

*  *  * 


