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de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. la data de 30 iunie 2022

      120526       /12.08.2022

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în 

Bld. Lasc Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, Sector 1, ti, transmitem dosarul 

raport rilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2022, realizate în conformitate cu Norma nr. 

34/2016 meniul pensiilor private, cu modific

ulterioare (Norma 17/2019 i Norma 29/2020).

Dosarul cuprinde:

o Raport ri contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2022:

proprii

Contul de pr

Date informative

o etice la 30 iunie 2022

Cu stim ,

Oana-Viorica Velicu,

Director General











Judet    40 Forma de proprietate  34
Persoană Juridică: Metropolitan Life Societate de 

Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 

SA Activitate preponderenta

Adresa:   Loc.Bucuresti, (denumire grupă CAEN)  

Sector 1, Bd. Lascar Catargiu nr 47-53, etaj 4, unitatea 4B Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia acelora 

Telefon  021.208.44.44   Fax 021.208.44.45 din sistemul public de asigurari sociale)

Numar din registrul comertului: J/40/13196/2007 COD GRUPĂ CAEN 6530

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE    22080817

Anexa Nr. E

I.Date privind rezultatul inregistrat Nr rand

A B 1                    

Unitati care au inregistrat profit 01                      1 

unitati care au inregistrat pierdere 02

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03

 Pentru 

activitatea 

curenta(lei) 

 Pentru 

activitatea de 

investitii(lei) 

A B                      1                        2                       3 

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04 0 0 0

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care: 05 0 0 0

- peste 30 de zile 06 0 0 0

- peste 90 de zile 07 0 0

- peste un an 08 0 0 0

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:09 0 0 0

-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, 

salariati si alte persoane asimilate 10 0 0 0

-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 0 0 0

-contributia pentru pensia suplimentara 12 0 0 0

-contributii pentru bugetul asigurarilor de somaj 13 0 0 0

-alte datorii sociale 14 0 0 0

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15 0 0 0

Obligatii restante fata de alti creditori 16 0 0 0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 0 0 0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 0 0 0

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care: 19 0 0 0

-restante dupa 30 zile 20 0 0 0

-restante dupa 90 de zile 21 0 0 0

-restante dupa un an 22 0 0 0

Dobanzi restante 23 0 0 0

III.Numarul mediu de salariati

A 1                    

Numarul mediu de salariati 24 32                  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv 

la data de30 iunie 25 55                  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei 

de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante
Nr rand

A B

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice 

nerezidente, din care: 26

-impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane 

catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii 

Europene , din care: 28

-impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române 

către persoane juridice afiliate
*)
 nerezidente, din care: 30

-impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române 

către persoane juridice afiliate
*)
 nerezidente din statele membre ale 

Uniunii Europene, din care: 32

-impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice 

nerezidente, din care: 34

-impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente 

din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36

-impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice 

nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, din care: 38

- impozitul datorat la bugetul de stat 39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr unitati

 Total (col 2+3) 

30 iunie anul precedent

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

Sume(lei)

2                                                 

-                                             

26,015,121                                 

-                                             

33                                               

61                                               

Sume

1                                                                                                     

0

0

II. Date privind platile restante Nr rand

Din care

Nr rand
30 iunie anul curent

2                                                 



DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice 

nerezidente, din care: 40

- impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice 

nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42

- impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice 

nerezidente, din care: 44

- impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice 

asociate3 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din 

care: 46

- impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile 

din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de 

stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri4 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din 

care: 53

- impozitul datorat la bugetul de stat 54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din 

statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55

- impozitul datorat la bugetul de stat 56

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente 

activelor 58

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă5 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în 

contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din 

care: 61

-creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de 

stat 62

-creante restante de la entitati din sectorul privat 63

V. Tichete de masa Nr.rd.

A B

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare 7 Nr.rd.

A B

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 65

- după surse de finanţare, din care: 66

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- după natura cheltuielilor, din care: 69

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71

VII. Cheltuieli de inovare 8 Nr.rd

A B

Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informatii Nr.rd.

A B

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:

75

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte 

titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

- acţiuni cotate emise de rezidenţi 77

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 78

- părţi sociale emise de rezidenţi 79

- obligaţiuni emise de rezidenţi 80

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de 

rezidenţi 81

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 82

- obligaţiuni emise de nerezidenţi 83

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:

84

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se 

face în funcţie de cursul unei valute 85

- creanţe imobilizate în valută 86

Creanţe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri 

de natura stocurilor acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în 

sume brute, din care: 87

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări 

de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi şi alte 

conturi asimilate, în sume brute 88

Creanţe neîncasate la termenul stabilit 89

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 90

0

0

0

226,317,932

226,317,932

0

2,867,833

0

0

0

0

0

0

0

30 iunie anul curent

2

0

0

226,317,932

0

30 iunie anul curent

2

0

50,422                                                                                            

30 iunie anul curent

2                                                 

0

0

0

30 iunie anul precedent

30 iunie anul precedent

0

0

0

0

0

0

0

Sume

1                                                                                                     

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 iunie anul precedent

                                                1 

0

0

0

0

0

0

0

                                                1 

0

1

0

0

206,159,610

0

0

0

0

0

0

0

0

206,159,610

206,159,610

0

6,935,173

0

0

0



DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului, (rd. 92 la 96), din care: 91

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 92

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului 93

- subvenţii de încasat 94

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate 95

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului 96

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup 97

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului 

neîncasate la termenul stabilit 98

creante din operatiuni cu instrumente derivate 99

Alte creanţe, (rd. 101 la 103), din care: 100

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, 

decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în 

participaţie 101

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, 

altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile 

statului) 102

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” 

reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 

nedecontate până la data de30 iunie 103

Dobânzi de încasat, din care: 104

- de la nerezidenţi 105

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici 106

Investiţii pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din 

care: 107

- acţiuni cotate emise de rezidenţi 108

- acţiuni necotate emise de rezidenţi 109

- părţi sociale emise de rezidenţi 110

- obligaţiuni emise de rezidenţi 111

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 112

- acţiuni emise de nerezidenţi 113

- obligaţiuni emise de nerezidenţi 114

Alte valori de încasat 115

Casa în lei şi în valută, din care: 116

- în lei 117

- în valută 118

Conturi curente la bănci în lei şi în valută, din care: 119

- în lei, din care: 120

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 121

- în valută, din care: 122

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 123

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din 

care: 124

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în 

lei 125

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută 126

Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 

155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 127

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute, (rd. 129 + 

130), din care: 128

- în lei 129

- în valută 130

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume 

brute, (rd. 132 + 133), din care: 131

- în lei 132

- în valută 133

Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:

134

- în lei 135

- în valută 136

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 

138 + 139), din care: 137

- în lei 138

- în valută 139

Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care:

140

- în lei 141

- în valută 142

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 

144 + 145), din care: 143

- în lei 144

- în valută 145

Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care: 146

- în lei 147

- în valută 148

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 

151), din care: 149

- în lei 150

- în valută 151

Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care:

152

- în lei 153

- în valută 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466

466

0

0

0

19,026,448

0

0

0

3,893,079

3,892,474

0

605

0

0

0

0

12,040,095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,535

67,130

67,130

0

0

19,792

19,792

0

0

0

0

0

0

0

134,587

0

134,587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,004,628

0

0

0

8,690,752

8,690,201

0

551

0

0

0

0

1,867,684

0

0

0

0

0

0

351

351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 

156 + 157), din care: 155

- în lei 156

- în valută 157

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente 158

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care:

159

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de 

cursul unei valute 160

- în valută 161

Alte împrumuturi şi datorii asimilate, din care: 162

 valoarea concesiunilor primite 162a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi 

asimilate, în sume brute, din care: 163

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi 

alte conturi asimilate, în sume brute 164

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate 165

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului, 

(rd. 167 la 170), din care: 166

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 167

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului 168

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate 169

- alte datorii în legătură cu bugetul statului 170

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup 171

Sume datorate acţionarilor 172

Datorii din operatiuni cu instrumente derivate 173

Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care: 174

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, 

decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din 

operaţii în participaţie 175

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, 

altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile 

statului)9 176

- subvenţii nereluate la venituri 177

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe 

termen scurt 178

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

179

Dobânzi de plătit 180

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici 181

Capital subscris vărsat10, din care: 182

- acţiuni cotate11 183

- acţiuni necotate12 184

- părţi sociale 185

- capital subscris vărsat de nerezidenţi 186

Brevete şi licenţe 187

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd.

A B

Cheltuieli cu colaboratorii 188

X. Capital social vărsat13

Suma (Col. 1) %6)(Col. 2) Suma (Col. 3) %6)(Col. 4)

Capital social vărsat14 (rd. 190 + 194 + 195 + 196), din 

care:

189

94,561,700    X 94,561,700      X

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 190 0 0 0 0

- cu capital integral de stat; 191 0 0 0 0

- cu capital majoritar de stat; 192 0 0 0 0

- cu capital minoritar de stat; 193 0 0 0 0

- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 194 94,561,700    100                 94,561,700      100                 

- deţinut de persoane fizice 195 0 0 0 0

- deţinut de alte entităţi 196 0 0 0 0

XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice15 Nr. rd.

A B

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 

nominală), din care:

197

0 0 0 0

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 198

0 0 0 0

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de 

achiziţie), din care:

199

0 0 0 0

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 200

0 0 0 0

Director general, Întocmit,

Oana-Viorica Velicu Timofte Laurențiu-Georgel

Contabil Sef

0

0

0

94,561,700

0

94,561,700

30 iunie anul curent

30 iunie anul curent

0

17,305,092

17,304,792

300

0

0

114,569

774,388

317,053

0

0

0

0

0

321,605

0

193,275

1,206,010

0

0

0

0

0

0

Nr. rd.

0

0

0

0

0

0

0

0

768,048

0

160,878

938,057

101,509

83,422

753,126

350

350

1                                               

-                                            

30 iunie anul precedent

Sume (lei)

30 iunie anul precedent

0

94,561,700

0

94,561,700

0

25,667

30 iunie anul precedent

0

418,377

30 iunie anul curent

2                                                 

-                                             


