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Norma nr. 3/2020 

pentru modificarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de 

pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private nr. 9/2010   

 

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31.01.2020 

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 31, art. 29, 52, 53 şi ale art. 54 lit. d) din Legea nr. 411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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 Ordonanța de urgență 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 Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 

29.01.2020 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Norma nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii 

administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private nr. 9/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 4 

iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1. La articolul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) rata de rentabilitate anualizată a unui fond de pensii administrat privat măsurată pentru perioada 

ultimelor 60 de luni anterioare efectuării calculului se calculează după următoarea formulă: 

 

RR 𝟔𝟎 luni 
fx = rata de rentabilitate a unui fond de pensii administrat privat măsurată pentru perioada 

ultimelor 60 de luni anterioare efectuării calculului, calculată conform literei a) a prezentului 

articol.” 

 

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. - Pentru calculul ratei de rentabilitate minimă se foloseşte rata medie ponderată ajustată 

de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, măsurată pe o perioadă de 60 de luni.” 

 

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

„Art. 7. - (1) Pentru calculul ratei medii ponderate ajustate de rentabilitate a tuturor fondurilor de 

pensii administrate privat se folosesc ponderea medie ajustată a fiecărui fond în totalul fondurilor 

de pensii administrate privat, măsurată pe o perioadă de 60 de luni, precum şi rata de rentabilitate 

anualizată a respectivului fond, măsurată pe aceeaşi perioadă.” 

 

 

 

RRa
fx =  √(1 + RR 60 luni 

fx )
5

− 1 

unde: 

RRa
fx  = rata de rentabilitate anualizată a unui fond de pensii administrat privat măsurată pentru 

perioada ultimelor 60 de luni anterioare efectuării calculului; 
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4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Prima rată de rentabilitate anualizată se calculează şi se raportează Autorităţii de Supraveghere 

Financiară pentru perioada ultimelor 60 de luni anterioare datei de calcul şi de raportare.” 

 

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 12. - (1) Fondul de pensii a cărui autorizaţie a fost retrasă este luat în calculul ratei de 

rentabilitate minimă a categoriei de risc în care se încadra la data retragerii autorizaţiei, până la 

trecerea a 60 de luni de la această dată.” 

 

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

vigoare la data publicării. 

 

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Prim-vicepreședinte 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 

 

 

 

 

 

București,  30  ianuarie 2020 

Nr. 3 

 

„Art. 8. - (1) Administratorul calculează şi raportează trimestrial Autorităţii de Supraveghere 

Financiară rata de rentabilitate anualizată a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi 

lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic, pentru perioada ultimelor 60 de luni anterioare datei 

efectuării calculului. 


