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Notă  

referitoare la propunerea de a supune dezbaterii publice 

proiectul Normei de modificare şi completare a Normei nr. 11/2011 privind investirea şi 

evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

I. Sumar 

 

Cadrul de reglementare privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private este 

stabilit prin Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private 

modificată şi completată ulterior prin Norma nr. 19/2012, Norma nr. 8/2013 şi Norma nr. 3/2014. 

 

Ca urmare a evaluării conţinutului Normei nr. 11/2011 la nivelul DRA şi având în vedere 

propunerile APAPR, formulate prin adresa cu nr. 30/28.07.2014, considerăm că este oportună 

adaptarea prevederilor actului normativ în ceea ce priveşte: 

 

1. modul de încadrare a unui fond de pensii în gradul de risc prin modificarea ponderilor alocate 

activelor cu investment grade (IG) şi non investment grade (non –IG) în gradul de risc total al unui 

fond de pensii; 

2. introducerea posibilităţii de a tranzacţiona obligaţiuni corporatiste şi obligaţiuni municipale listate 

pe pieţe nereglementate (OTC). 

3. introducerea posibilităţii de protejare împotriva riscului de dobândă pentru fondurile de pensii 

facultative. 

 

II. Necesitatea emiterii actului normativ 

 

Necesitatea modificării unor prevederi ale actului normativ a rezultat ca urmare a stadiului de 

dezvoltare a pieţei fondurilor de pensii private, dar şi ca urmare a dialogului permanent cu 

administratorii de fonduri de pensii private. Textul actului normativ a vizat, în principal, adaptarea 

legislaţiei secundare la condiţiile pieţei şi soluţionarea anumitor aspecte de natură practică 

identificate în procesul de investire şi evaluare a activelor fondurilor de pensii private. 

 

III. Prevederile actului normativ 

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea şi flexibilizarea cadrului de 

reglementare secundară aplicabil investiţiilor activelor fondurilor de pensii private. 

 

Sunt avute în vedere modificări ale reglementărilor secundare care să încurajeze diversificarea 

portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat şi facultative, inclusiv prin ajustarea anumitor 

restricţii la nivelul de dezvoltare al pieţei. 
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Sunt propuse modificări care vizează: 

 

1. Reevaluarea modului actual de calcul al gradului de risc, respectiv corelarea riscurilor pe care 

instrumentele financiare din portofoliile fondurilor le manifestă cu ponderile de risc alocate acestora 

în anexa A, în special ponderile alocate obligaţiunilor şi instrumentelor pieţei monetare (conturi 

curente şi depozite bancare). 

 

2. Introducerea posibilităţii de a tranzacţiona obligaţiuni corporatiste şi obligaţiuni municipale care 

au fost listate pe o piaţă reglementată, dar a căror lichiditate este redusă, şi pe pieţe nereglementate 

(OTC).  

 

Decizia privind tranzacţionarea pe o piaţă nereglementată a obligaţiunilor corporative şi municipale 

va trebui să fie asumată şi fundamentată de către directorul de investiţii pentru fiecare tranzacţie în 

parte şi va trebui să fie corespunzător reflectată în declaraţia privind politica de investiţii (autorizată 

de către Autoritate), precum şi în politica şi procedurile interne de administrare a riscurilor. 

 

3. Introducerea posibilităţii de protejare împotriva riscului de dobândă pentru fondurile de pensii 

facultative.  

 

Prin prevederile normei s-a introdus posibilitatea de protejare a portofoliilor de active a fondurilor 

de pensii facultative împotriva riscului de dobândă, prin utilizarea instrumentelor financiare derivate 

specifice, respectiv contracte futures, opţiuni, contracte forward şi swap pe rata dobânzii.  

Modul de utilizare şi eficienţa acestora în scopul permis vor fi monitorizate şi evaluate permanent de 

către A.S.F., urmând ca în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a normei să se stabilească dacă 

acestea pot sau nu să rămână în continuare prevăzute în actul normativ. 
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