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Norma  
pentru modificarea Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate 

prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009   

 

- Proiect - 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 41 lit. b) şi f), art. 86 alin. (1) şi ale art. 88 lit. a) din 

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

completările ulterioare, denumită în continuare Lege 

în temeiul 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

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

având în vedere prevederile art. VIII alin. (3), art. IX și art. X din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

pensiilor private,     

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din 

data de _______________2023, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. - Norma nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin 

conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 03 octombrie 2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează:  

 

1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se abrogă. 

 

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(1) După identificarea participantului, are loc procesul de convertire a contribuţiei în 

unităţi de fond.” 

 

3. Articolul 8 se abrogă. 

 

4. La articolul 10, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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c) operaţiuni privind stingerea obligaţiilor, precum plata taxei de audit şi a comisioanelor 

de administrare, din activul total al fondului de pensii, conform ordinului de plată;   

 

5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 11. -  (1) Comisionul de administrare din activul total al fondului de pensii administrat 

privat prevăzut la art. 86 alin. (1) din Lege se virează în contul bancar al administratorului, 

concomitent cu emiterea facturii şi a situaţiei centralizatoare a componenţei comisionului. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a comisionului 
de administrare prevăzut la alin. (1) sunt factura emisă şi situaţia centralizatoare a componenţei 

comisionului.   

(3) Situaţia prevăzută la alin. (2) este documentul justificativ, întocmit în format electronic, 

semnat cu semnătură electronică extinsă, care însoţeşte factura emisă de administratorul fondului 

de pensii şi cuprinde următoarele elemente obligatorii:   

a) codul atribuit administratorului şi înregistrat în registrul Autorității de Supraveghere 

Financiară;   

b) valoarea activului total al fondului de pensii;   

c) data de calcul al valorii activului total al fondului de pensii;   

d) valoarea comisionului prevăzut la alin. (1);   

e) numele şi prenumele persoanei care a avizat situaţia centralizatoare.   

(4) Situaţia prevăzută la alin. (3) se întocmeşte şi se arhivează electronic, păstrându-se pe o 

perioadă de 10 ani de la constituire.” 

Art. II.  - Arhiva electronică a documentelor justificative privind comisionul de 

administrare din contributiile brute ale participantilor, conform prevederilor Normei nr. 

15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii 

administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009, în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei 

norme, se păstrează pentru o perioadă nelimitată.  

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

intră în vigoare la data publicării. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Nicu MARCU 

 

 

București, ________2023                   

Nr. ________ 


