Normă
pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.
19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private
- PROIECT Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 29 alin. (10) şi (12), ale art. 100-104 şi ale art. 108 lit.
g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul 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 .............
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. I. – Norma nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul
pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 14
septembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 10, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) lunar, până la finalul lunii următoare, structura portofoliului de investiţii, conform anexei
nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la
valoarea actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în activul total pentru ultima zi a lunii;”
2. La articolul 10, litera h) se abrogă.
3. La articolul 10, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul
cuprins:
„m) în termen de o zi lucrătoare, informațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE)
2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile
privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, precum și orice modificare a acestora. ”
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4. La articolul 11, după litera b), se introduc două noi litere, c) și d), cu următorul
cuprins:
„c) anual, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea către A.S.F. a situațiilor financiare
anuale însoțite de raportul anual al comitetului de remunerare conform prevederilor art. 49 alin. (2)
din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de
către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
Financiară, cu modificările și completările ulterioare, informații relevante referitoare la politica de
remunerare aplicabilă acelor categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact
important asupra activității administratorului, inclusiv personalului din structura de conducere,
persoanelor care dețin funcții cheie, precum şi oricăror angajați care primesc o remunerație totală
care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din structura de conducere şi a
persoanelor care dețin funcții cheie, inclusiv componentele fixe şi variabile ale remunerațiilor,
precum și cel puțin următoarele informații aferente exercițiului financiar precedent:
(i) valoarea totală a remunerației, defalcată pe remuneraţii fixe şi remuneraţii variabile plătite
de administrator personalului său, numărul persoanelor care au beneficiat de respectivele
remunerații, inclusiv orice comisioane de performanță;
(ii) valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajaţi sau alţi membri ai
personalului;
(iii) o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor;
(iv) modificări substanțiale ale politicii de remunerare adoptate.
d) în termen de o zi lucrătoare, informațiile prevăzute la art. 3-5 din Regulamentul (UE)
2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile
privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, precum și orice modificare a acestora.”
Art. II. – Pentru anul 2021, administratorul publică pe pagina proprie de internet informațiile
prevăzute la art. 11 lit. c), în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 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, .....
Nr.
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