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Proiect 

 

 

Normă  

pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 

 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private 

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i) şi ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale art. 79 alin. (4) și ale art. 87 alin. (1) lit. i), din Legea nr. 204/2006 privind 

pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare 

în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. 

(1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data 

de ................  2016, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă: 

        Art. I. - Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii 

private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 

22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 2, alineatul (2), după litera u) se introduc două noi litere, litera v) și w), cu 

următorul cuprins: 

„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.” 
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2. La articolul 12 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„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 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%.” 

 

3. La articolul 17 alineatul (1) litera c), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„ (i) au un rating minim cu două trepte sub ratingul României;”  

 

4. La articolul 51 alineatul (1) litera d), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„7. activelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. i), cu excepția fondurilor monetare şi de obligațiuni 

conform clasificării Asociației Administratorilor de Fonduri din  Europa - EFAMA;”  

 

Art. II. – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 

data publicării acesteia. 
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