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DOCUMENTE PRIVIND ACTIVITATEA DE DEPOZITARE
A ACTIVELOR FONDURILOR DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT
NORMA NR. 12/2007

Nr
Crt.

Denumire document
Avizarea depozitarului

1.

Cererea întocmită conform Anexei nr. 1 la Norma 12/2007 privind activitatea de depozitare a
activelor fondurilor de pensii administrate privat.

2.

Autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României/autoritatea similară din statul aparţinând Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, după caz, din care să
reiasă că instituţia de credit a fost autorizată să desfăşoare activităţile de depozitare a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

3.

Certificatul e înscriere a menţiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate, dacă
este cazul.

4.

Organigrama solicitantului şi limitele de competenţă stabilite la nivelul structurii organizatorice care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acesteia, modalitatea de luare şi de transmitere a deciziilor şi modalităţile interne de control, procedurile de securitate, de control şi cele aplicabile în cazul apariţiei unor cazuri de forţă majoră, care să permită păstrarea în siguranţă a tuturor activelor fondurilor de pensii pe care le
depozitează, o descriere a capacităţilor tehnice şi a echipamentelor de care dispune.

5.

Procedurile scrise privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii pentru
care desfăşoară activitatea de depozitare şi între acestea, aprobate de către consiliul de administraţie/persoanele împuternicite în acest sens.

6.

Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în
relaţia cu Comisia, întocmită conform anexei nr. 2 a Normei nr. 12/2007 privind activitatea
de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat.

8.

Declaraţie din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii
sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puţin două persoane având competenţa de a angaja instituţia de credit, sau de cel puţin doi salariaţi împuterniciţi de conducerea acesteia.

9.

Dovada că desfăşoară activitate de custodie a instrumentelor financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată.
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10.

Declaraţie pe propria răspundere din care să reaisă că depozitarul nu deţine acţiuni ale administratorului sau ale oricărei entităţi afiliate acestuia şi nu are nici o relaţie de capital cu aceste
entităţi, sau orice relaţie de afiliere.

11.

Ultima situaţie a formularului de calcul şi raportare a fondurilor proprii la nivel individual.

12.

Dovada achitării taxei de avizare.

Toate documentele depuse la Comisie vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi vor fi însoţite de un opis în care acestea
vor fi menţionate.
În funcţie de documentele depuse, precum şi de analiza ulterioară a dosarului, CSSPP,
în baza legislaţiei în vigoare, îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare sau completări ale documentelor deja existente la dosar.

