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Norma nr.21/2017  

pentru modificarea  Normei nr.2/2013 privind calculul actuarial al contribuției 

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 

  

    

  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 

6 alin. (2) şi art. 14 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. 17, 36 şi 37 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, 

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

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data 

de 9.08. 2017,  

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Norma nr.2/2013 privind calculul actuarial al contribuției 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 12 martie 2013, cu 

modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:  

 

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins: 

`Art. 10. – (1) Calculul necesarului Fondului de garantare se efectuează anual, până la data 

de 31 ianuarie N, folosind istoricul existent de date înregistrate până la data de 30 septembrie N-

1, interval închis, unde N = anul de referință pentru care se face calculul. 

(2) Datele necesare calculului pentru anul N sunt transmise de către administratori anual, 

până la data de 10 octombrie a anului N-1, în forma specificată în anexa care face parte integrantă 

din prezenta normă.”  

 

 

2. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Rezerva tehnică aferentă unui fond de pensii private reprezintă diferenţa dintre valoarea 

rezervei totale şi valoarea provizionului tehnic: 
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unde:   

Rfondul_x tehnică = rezerva tehnică a fondului x; 

Rfondul_x totală = rezerva totală a fondului x; 

Pfondul_x tehnic = provizionul tehnic al fondului x.” 

 

3. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. 14. -(1) Rezerva totală şi provizionul tehnic se calculează ca sumă a tuturor rezervelor 

individuale, calculate pentru fiecare participant în parte: 

   

 
    unde:   

    Rfondul_x totală / Pfondul_x tehnic = rezerva totală şi provizionul tehnic la momentul calculului; 

    R(i) = rezerva individuală a participantului i la momentul calculului;   

    N = numărul total de participanţi ai fondului de pensii private.” 

 

4. Articolul 21 se abrogă. 

 

Art. II. -  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în 

vigoare la data publicării acesteia. 

 

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

 

Leonardo BADEA 

 

 

 

Bucureşti, 10 august 2017. 

 Nr. 21. 
 

 

 


