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Hotărârea nr. 76/2015 

privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul 

actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private 

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 

În vigoare de la 30.12.2015 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 30.12.2015. 

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,  

în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), 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,  

în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului din data de 9 decembrie 2015,  

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre:  

Art. 1. Pentru anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 

privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii 

private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 130 din data de 12 martie 2013, Fondul de garantare a 

drepturilor din sistemul de pensii private îşi constituie necesarul în baza valorii rezultate din 

calculul cel mai recent, respectiv cel pentru anul 2013, efectuat conform modelului stabilit prin 

Norma nr. 2/2013.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Art. 3. Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Mişu Negriţoiu 

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.  
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