Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 18/2019
pentru modificarea lit. a) și b) ale art. 4 din Norma nr. 7/2010 privind ratele de
rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 01.07.2019
În temeiul prevederilor art. 2 pct. 31, art. 29, 52, 53 și ale art. 54 lit. d) din Legea nr.
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 23 lit. g) 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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 25.06.2019,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. I. – La articolul 4 din Norma nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor
de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private nr. 9/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 369 din 04 iunie
2010, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) rata de rentabilitate a unui fond de pensii administrat privat pe o perioadă reprezintă
diferența dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de
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fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă, totul raportat la valoarea unității de
fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă:
𝑓𝑥

fx
𝑅Rp
=

𝑓𝑥

(𝑉𝑈𝐹)𝑝𝑦 −(𝑉𝑈𝐹)𝑝(𝑦−1)
𝑓𝑥

(𝑉𝑈𝐹)𝑝(𝑦−1)

unde:
Rfx
Rp = rata de rentabilitate a fondului de pensii pe o perioadă;
𝑓𝑥

(𝑉𝑈𝐹)𝑝𝑦 = valoarea unităţii fondului de pensii x din ultima zi lucrătoare a perioadei y;
𝑓𝑥

(𝑉𝑈𝐹)𝑝(𝑦−1) = valoarea unității fondului de pensii x din ultima zi lucrătoare ce precedă
perioada respectivă;
b) rata de rentabilitate anualizată a unui fond de pensii administrat privat măsurată pentru
perioada ultimelor 24 de luni anterioare efectuării calculului se calculează după următoarea
formulă:
𝑓𝑥
𝑓𝑥
𝑅𝑅𝑎 = √1 + 𝑅𝑅 24 𝑙𝑢𝑛𝑖 − 1

unde:
𝑓𝑥

𝑅𝑅𝑎 = rata de rentabilitate anualizată a unui fond de pensii administrat privat măsurată
pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare efectuării calculului;
𝑓𝑥

𝑅𝑅 24 𝑙𝑢𝑛𝑖 = rata de rentabilitate a unui fond de pensii administrat privat măsurată pentru
perioada ultimelor 24 de luni anterioare efectuării calculului, calculată conform literei a).”
Art. II – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în
vigoare la data publicării.
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo BADEA
București, 25 iunie 2019
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