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Normă 

pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat 

și pentru completarea art. 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 

 

- Proiect - 

 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (2) – (4),  art. 59 alin. (1), art. 60, 61, art. 62 alin. (4), 

art. 63, 68, art. 70 lit. d), art. 72 alin. (2) lit. b), art. 78 alin. (1), art. 82 și ale art. 84 lit. b) din 

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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

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

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

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

având în vedere prevederile art. 16, 21, art. 23 lit. f) și ale art. 24 lit. a), g)  și o) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din 

data de ____________, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul 

social al administratorului fondului de pensii administrat privat, cu modificările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 21 august 2015, se modifică 

și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 3. – (1) Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de 

constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) 

din Lege.” 

2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.  

 

3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins: 
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,,Art. 91. – (1) Administratorul fondului de pensii administrat privat trebuie să se asigure 

că, pe toată durata de funcționare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului 

social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 4 milioane de euro, calculat la cursul de 

schimb al Băncii Naționale a României. 

(2) În situația în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută de Lege, administratorul 

va notifica A.S.F. fără întârziere și va proceda la reîntregirea capitalului social, în conformitate cu 

prevederile alin. (3). 

(3) Reîntregirea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat 

se face în termen de maximum 6 luni de la data în care a înregistrat o valoare mai mică decât cea 

prevăzută de Lege.” 

4. La articolul 12 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social și calculul 

raportului dintre activul net și capitalul social, înainte și după modificare.” 

 

Art. II. – La articolul 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, 

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

15/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2010, cu 

modificările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 

următorul cuprins: 

,,(31) Alocarea capitalului social necesar desfășurării activității de administrare a fondurilor 

de pensii facultative și 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 

Naționale 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 

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

 

Art. III – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și 

intră în vigoare la data publicării. 

 

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

Prim-vicepreședinte 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 

București, _______________ 2020 

Nr. _____ 


