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Norma nr. 28/2021 

pentru completarea articolului 45 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile 

ocupaţionale, cu completările ulterioare, 

 

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), 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 urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea şi funcționarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 

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

 

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din ședința din 

data de 30.09.2021 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – La articolul 45 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 24 martie 2020,  după alineatul (3) se 

introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins: 

„(31) Prin excepție de la alin.(3), în cazul în care persoanele din structura de conducere și 

cele care dețin funcții-cheie în cadrul administratorilor prevăzuți la art. 2 lit. b) au fost evaluate în 

conformitate cu reglementările privind evaluarea și aprobarea acestora și dețin o autorizare valabilă 

pentru funcțiile respective în cadrul administratorilor de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri 

de pensii administrate privat, nu sunt supuse evaluării conform prevederilor Regulamentului nr. 

1/2019. 

(32) În situația prevăzută la alin. (31), prin decizia de autorizare de administrare a fondurilor de 

pensii ocupaționale, se autorizează inclusiv desfășurarea activității în domeniul pensiilor 
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ocupaționale de către persoanele din structura de conducere și de către cele care dețin funcții-cheie 

în cadrul administratorilor prevăzuți la art. 2 lit. b), cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (5) din 

Lege.” 

 

Art. II. – Cererile de aprobare/autorizare depuse la A.S.F. şi nesoluționate până la intrarea 

în vigoare a prezentei norme se soluționează de A.S.F. conform prevederilor prezentei norme. 

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, 04 octombrie 2021  
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