
 

 

 
 

Notă de fundamentare 

privind proiectul Normei privind activitatea de depozitare  

şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat 

 

1. Sumar 

În sistemul pensiilor administrate privat, activitatea de depozitare se poate desfăşura numai 
prin intermediul unei instituŃii de credit, care îşi desfăşoară activitatea în acest scop, avizată de către 
Autoritate.  

La nivel de cadru legislativ, regulile privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de 
pensii administrate privat au fost detaliate prin dispoziŃiile Normei nr. 12/2007 privind activitatea de 

depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat
 1. 

Având în vedere faptul că activitatea de depozitare reprezintă o activitate importantă în 
sistemul pensiilor private, ca urmare a evaluării prevederilor Normei nr. 12/2007, considerăm că se 
impun o serie de modificări pentru actualizarea prevederilor acesteia în concordanŃă cu stadiul actual 
de dezvoltare al fondurilor de pensii administrate privat.  

 
Modificările aduse prin proiectul de act normativ vizează aspecte referitoare la: 
 

� completarea documentaŃiei necesare obŃinerii avizului pentru depozitar; 
� introducerea unei prevederi noi legate de activitatea de custodie, precum şi enumerarea 

clauzelor pe care trebuie să le conŃină contractul de custodie; 
� referiri legate de evidenŃa activelor corespunzătoare provizionului tehnic; 
� introducerea unor noi condiŃii privind modul de desfăşurare a activităŃii instituŃiei de credit 

referitoare la depozitarea şi custodia activelor fondurilor de pensii, respectiv obligativitatea 
de a aloca cel puŃin o persoană cu atribuŃii exclusive activităŃii de depozitare, respectiv 
custodie. 

� referiri privind notificările pe care depozitarul le transmite AutorităŃii în legătură cu 
săvârşirea oricărui act sau fapt suspect de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în 
vigoare, orice refuz al administratorului de a furniza informaŃii şi/sau documente, depăşirea 
limitelor investiŃionale prevăzute de legislaŃia în vigoare şi de prospectul schemei fondului 
de pensii, precum şi neîncadrarea în gradul de risc asumat prin prospect, retragerea 
calificativului investment grade de către agenŃiile de rating pentru instrumentele financiare 
aflate în portofoliul fondurilor de pensii, decontările ratate şi nedecontate până la data 
respectivă. 

 
În acest context, prevederile proiectului de act normativ evidenŃiază următoarele: 
� Activitatea de custodie se desfăşoară în baza unui contract separat de custodie care se încheie 

între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relaŃiile cu 
terŃii, şi instituŃia de credit avizată ca depozitar. 

                                                           

1 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 03/05/2007. 
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� Un activ care poate fi păstrat în custodie îndeplineşte cel puŃin una din următoarele condiŃii: 
a) activul intră în categoria instrumentelor financiare; 
b) activul poate fi înregistrat sau Ńinut direct sau indirect într-un cont în numele instituŃiei de 
credit; 
c) instituŃia de credit poate iniŃia transferul acelui activ; 
d) activul reprezintă numerar aflat într-un cont deschis la instituŃia de credit. 

� Depozitarul înregistrează, verifică şi monitorizează toate activele corespunzătoare 
provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii pentru care desfăşoară activitatea 
de depozitare şi custodie. 

� Pentru reducerea riscurilor operaŃionale în cadrul instituŃiei de credit, o persoană nu va putea 
desfăşura activităŃi de depozitare, respectiv custodie pentru mai mult de patru fonduri de 
pensii sau a căror active cumulate depăşesc patru miliarde de lei. InstituŃiile de credit care 
desfăşoară activităŃi de depozitare sau custodie pentru fondurile de pensii trebuie să asigure 
separarea operaŃională între activităŃile desfăşurate. 

� Toate operaŃiunile de creditare sau debitare a conturilor de active corespunzătoare 
provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii se realizează numai prin 
intermediul depozitarului. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaŃiei actuale 
 
În prezent, dispoziŃiile Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor 

fondurilor de pensii administrate privat stabilesc condiŃiile de avizare şi funcŃionare a depozitarului 
activelor fondurilor de pensii administrate privat, forma - cadru a contractului de depozitare, precum 
şi dispoziŃii privind încetarea contractului de depozitare şi retragerea avizului depozitarului. 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  
 
Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în: 

� detalierea şi completarea cadrului de reglementare aplicabil sistemului de pensii administrat 
privat în materia activităŃii de depozitare şi de custodie a activelor unui fond de pensii 
administrat privat; 

� crearea unor reguli care să instituie o disciplină mai riguroasă în ceea ce priveşte modul în 
care se organizează şi se desfăşoară activitatea de depozitare şi de custodie a activelor 
fondurilor de pensii administrate privat. 

 
2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ se aplică: 
� depozitarilor activelor fondurilor de pensii administrate privat; 
� administratorilor fondurilor de pensii administrate privat; 
� fondurilor de pensii administrate privat. 

 
Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în reglementarea activităŃii de 
depozitare şi de custodie a activelor unui fond de pensii administrat privat şi a procedurii de avizare 
a instituŃiei de credit în vederea desfăşurării activităŃii de depozitare şi custodie a activelor 
fondurilor de pensii administrate privat. 
 
Proiectul normei cuprinde prevederi referitoare la: 
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� desfăşurarea activităŃii de depozitare şi custodie a fondului de pensii administrat privat; 
� procedura de avizare a instituŃiei de credit pentru desfăşurarea activităŃii de depozitare şi 

custodie; 
� notificări, obligaŃii şi interdicŃii în desfăşurarea activităŃii de depozitare; 
� răspunderea juridică, sancŃiuni.  

 
 

3. Propunerea iniŃiatorului  
 
 Având în vedere prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi modificările introduse prin proiectul actului normativ care privesc cea mai 
mare parte a reglementării respective, pentru asigurarea unităŃii de terminologie, se propune 
înlocuirea reglementării actuale cu noua normă propusă, urmând să fie abrogată Norma nr. 12/2007 
privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin 
Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 33/2007, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 03 mai 2007. 

* 
*   * 

 


