
 
 

Notă 

referitoare la proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea 

situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private 

 

 

1. Sumar 

 

În sistemul pensiilor private, la nivel de reglementare secundară, dispozițiile referitoare la 

regulile de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale pentru entitățile din domeniul 

pensiilor private sunt prevăzute de Norma A.S.F. nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea 

situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, cu 

modificările și completările ulterioare (Norma nr. 7/2017). 

 

Pentru crearea cadrului legal secundar necesar implementării prevederilor Legii nr. 1/2020 

privind pensiile ocupaționale și având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României 

Partea I, nr. 499 din 12 iunie 2020 a Normei nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea 

Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile 

conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, se impune modificarea 

și completarea prevederilor Normei nr. 7/2017. 

 

Proiectul de normă supus atenției detaliază modul de întocmire și depunere a situațiilor 

financiare anuale pentru entitățile din domeniul pensiilor ocupaționale. 

 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situației actuale 

Norma nr. 7/2017 stabilește dispozițiile referitoare la completarea și transmiterea situațiilor 

financiare anuale. Acest act normativ constituie cadru normativ secundar și este emis în corelare 

cu Norma A.S.F. nr. 14/2015. 

 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

Potrivit art. 38 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, A.S.F. emite reglementări 

cu privire la contabilitatea administratorilor și a fondurilor de pensii ocupaționale, respectiv a 

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private. 

 

Astfel, în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 499 din 12 iunie 2020 a fost publicată 

Norma nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene 

aplicabile sistemului de pensii private. 
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Prin urmare, este necesară completarea prevederilor Normei nr. 7/2017 cu reguli aplicabile 

administratorilor și fondurilor de pensii ocupaționale, respectiv Fondului de garantare a 

drepturilor din sistemul de pensii private și corelarea acestora cu prevederile Legii nr. 1/2020 

privind pensiile ocupaționale. 

 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

Textul proiectului se aplică administratorilor și fondurilor de pensii ocupaționale, respectiv 

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare actualizarea prevederilor referitoare la 

modul de întocmire a situațiilor financiare anuale în cadrul sistemului de pensii private, 

reglementate de textul Normei nr. 7/2017, în concordanță cu Legea nr. 1/2020 privind pensiile 

ocupaționale și cu Norma nr. 28/2020. 

 

Proiectul se publică pentru 15 de zile calendaristice, pe pagina de internet a Autorității de 

Supraveghere Financiară, pentru consultare publică. 


