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DECIZIA DIRECTORATULUI CONSOLIDATA NR. 51/13.04.2020 
GENERALI Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA 

Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, etaj 6, sector 1,  
CUI: 22080825, J40/13188/2007 

Avand in vedere: 
 

 art. 37 din Actul Constitutiv al GENERALI Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii 
Private SA („Generali SAFPP SA”); 

 prevederile Normei nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile 
investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat privind modificarea temporară a limitei 
maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat.  

 
Directoratul societatii emite urmatoarea: 
 

DECIZIE 
 

Art. 1 Incepand cu data de 13.04.2020, Administratorul Generali Societate de Administrare a Fondurilor 
de Pensii Pivate S.A. decide să investească în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice din 
România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în 
procent mai mare de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii private, prevăzut la art. 25 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Art. 2 (1) Prezenta decizie este valabila incepand cu data 13.04.2020 si pana la data de 10.04.2021. 
(2) In termen de 180 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin. 1, Administratorul 
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. are obligatia de a se incadra in 
limitele prevazute in art. 25 din Legea nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si de  Norma 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor 
fondurilor de pensii private, cu modificările și completările ulterioare, in limitele prevazute de prospectul 
schemei de pensii administrat privat Aripi precum si de obligatia de incadrare in gradul de risc declarat 
pentru acest fond. 
 
Art. 3 Potrivit prevederilor art. 4, alin. 1 din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 22/2020 
privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri 
de stat in perioada mentionata la art. 2, alin. 1 din prezenta decizie Administratorul Generali Societate 
de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. este exonerat de obligatia de a se incadra in limitele 
minime privind investitiile in instrumente financiare, altele decat titlurile de stat, prevazute in Prospectul 
schemei de pensii administrat privat Aripi, precum si de obligatia de incadrare in gradul de risc declarat, 
exclusiv în sensul scăderii gradului de risc sub limita minimă și numai ca urmare a deciziei de aplicare 
a prevederilor Normei nr. 22/2020. 
 
Art. 4 Directia Investitii va pune in aplicare prezenta decizie. 
  
Art. 5. Consilierul Juridic al societatii este imputernicit sa notifice Autoritatea de Supraveghere 
Financiara cu privire la prezenta decizie si sa informeze participantii Fondului de pensii administrat 
privat ARIPI, prin publicarea deciziei luate pe pagina proprie de internet. 
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