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Normă 

pentru modificarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic 

pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2012, și a Normei Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic 

pentru fondurile de pensii facultative 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 22 septembrie 2020 

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (5) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 115 

alin (2) – (5) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și 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, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din 

data de 09 septembrie 2020 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile 

de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private nr. 23/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 26 

septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1. La articolul 5, alineatul (5) se abrogă. 

2. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 9. - (1) Activitatea de depozitare a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se 

desfăşoară în baza unui contract încheiat între administrator şi depozitarul fondului de pensii 

administrat privat, care are un conţinut minim similar cu cel al contractului de depozitare încheiat 

pentru activele fondului de pensii administrat privat. 

(2) Activitatea de custodie a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară în 

baza unui contract încheiat între administrator şi depozitarul fondului de pensii administrate privat, 

care are un conţinut minim similar cu cel al contractului de custodie încheiat pentru activele 

fondului de pensii administrate privat. 

(3) Costurile aferente activităţii de depozitare și custodie a activelor corespunzătoare 

provizionului tehnic se suportă de către administrator. 

(4) Activitatea de depozitare şi custodie a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se 

desfăşoară cu respectarea prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2014 

privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu 

modificările ulterioare. 

(5) Evaluarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic se realizează de către 

administrator şi depozitar pe baza regulilor de evaluare prevăzute în 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, cu modificările și completările 

ulterioare.” 

Art. II. – La articolul 5 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2015 

privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2016, alineatul (5) se abrogă. 

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

vigoare la data publicării. 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Nicu Marcu 

 

București, 14 septembrie 2020. 

Nr. 38. 


