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Anul 2013 a fost unul marcat de puternice schimbări pe piața pensiilor private atât în
România, cât și în lume. Dacă sistemele de pensii private din Ungaria și Polonia s-au confruntat cu
“naționalizarea” totală sau parțială a activelor deținute de fondurile de pensii administrate privat,
în România acest risc a fost îndepărtat din start. Mai mult, atât timp cât România se află sub un
acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), sistemul de pensii private nu poate fi naţionalizat,
iar contribuţia la fondurile de pensii administrate privat nu va fi îngheţată la 4%, în ciuda
discuţiilor referitoare la încasările bugetare sub estimări.
În 2013, cota de contribuţie virată către Pilonul II al pensiilor private a fost de 4% din
veniturile brute ale participanţilor, aceasta evoluând de la nivelul de 2% din momentul startului
sistemului (în 2008) şi urmând să ajungă la 6%, cu o creştere de jumătate de punct procentual
anual, până în 2016. Bugetul României pentru 2014 prevede majorarea contribuției pentru Pilonul
II de la 4% la 4,5% și menținerea deductibilității fiscale a contribuțiilor aferente Pilonului III în
limita a 400 de euro anual.
Cea mai mare modificare suportată de sistemul de pensii private din România a fost
înființarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), instituție care a preluat astfel atribuțiile
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. În acest context, Fondul de Garantare a
Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (F.G.D.S.P.P.), constituit ca persoană juridică de drept
public în 2012, în baza Legii nr.187/2011, este supravegheat și controlat de către ASF - Sectorul
pensii private.
Contribuția F.G.D.S.P.P. la stabilitatea sistemului de pensii private în 2013
Chiar dacă s-a confruntat cu diverse transformări și modificări ale pieței, activitatea F.G.D.S.P.P.
în 2013 a fost caracterizată de importante clarificări legislative destinate unei bune funcționări a
sistemului de garantare. Cea mai importantă contribuție a F.G.D.S.P.P. a fost emiterea Normei
nr.2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de
pensii private.
Astfel, administratorii sunt obligaţi să contribuie anual pentru constituirea şi menţinerea
necesarului Fondului de garantare la un nivel corespunzător riscurilor generate de angajamentele
financiare obligatorii prevăzute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de angajamentele financiare
suplimentare prevăzute de Legea nr. 411/2004 sau de Legea nr. 204/2006 privind pensiile
facultative, cu modificările şi completările ulterioare şi asumate prin prospectul schemei de pensii.

Contribuțiile anuale ale administratorilor de fonduri de pensii private (atât Pilonul II, cât și Pilonul
III) sunt destinate exclusiv constituirii Fondului de garantare pentru compensarea pierderilor
participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat şi la fondurile de
pensii facultative, în perioada de acumulare a contribuţiilor.
Acestei scheme de garantare i se supun toate cele opt fonduri de pensii private care colectează
contribuții pentru Pilonul II și trei fonduri de pensii care colectează contribuții aferente Pilonului
III (Eureko Confort, ING Optim și BRD Medio).
Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private, la data
de 31 decembrie 2013, a fost de 14,8 miliarde lei, respectiv 3,3 miliarde euro, conform datelor
ASF. Față de 31 decembrie 2012, activele totale s-au majorat cu 44,1% (de la 10,24 miliarde lei)
și se cifrează la 2,36% din PIB.

Abrevieri:
F.G.D.S.P.F. - Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private;
ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară
FMI – Fondul Monetar Internațional
Pilonul II – Sistemul de pensii administrat privat
Pilonul III – Sistemul de fonduri de pensii facultative

1. INFORMAȚII GENERALE
Conform Legii nr.187/2011, F.G.D.S.P.P. este constituit ca o persoană juridică de drept
public și este menit să asigure stabilitatea financiară a sistemului de pensii și protecția
participanților din sistemul de pensii private. Scopul este acela de a garanta drepturile
participanților și ale beneficiarilor la sistemul de pensii private - reglementat și supravegheat de
ASF - Sectorul Pensii Private.
În 2013, odată cu stabilirea modelului de calcul actuarial al contribuțiilor anuale ale
fondurilor de pensii private participante la sistem, a fost instituit fondul de garantare. Acest fond
va permite F.G.D.S.P.P. să compenseze eventualele pierderi ale participanților/ beneficiarilor la
fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuțiilor, cât și după deschiderea
dreptului la pensie. F.G.D.S.P.P. garantează astfel recuperarea pierderilor provenite dintr-o
eventuală incapacitate a administratorilor de fonduri de pensii private de a onora obligațiile
asumate prin prospectele schemelor de pensii private.
2. DATE DE IDENTIFICARE
Sediul F.G.D.S.P.P. este în București, Sector 6, Calea Plevnei nr.139, corp B – camera 13, cod
poștal 060011.
Tel. 40-21 -31 I 47 65,
Fax 40-21 -31 1 47 66
e-mail: office@fgdspp.ro
Site: www.fgdspp.ro
3. CONDUCEREA ȘI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 187/2011, conducerea administrativă a F.G.D.S.P.P. revine, în
conformitate cu dispozițiile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 18712011, Consiliului de Administrație.
Acesta este format din:
 Mihai Constantin Șeitan – Președinte
 Tudor Mircea Moldovan – membru
 Ioan Răceu – membru

Membrii Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P. sunt numiți pentru un mandat de patru ani,
mandat care poate fi reînnoit o singură dată.
Conducerea executivă a activității Fondului de garantare, conform Legii nr.187/2011 și Statutului
de funcționare, este asigurată de:



Directorul general
Directorul economic

O condiţie necesară pentru eficientizarea activităţii F.G.D.S.P.P. o reprezintă promovarea
personalului competent şi alocarea optimă a acestuia în diferite posturi de execuţie şi/sau
conducere în funcţie de aptitudinile şi performanţele fiecărui salariat.
Pentru personalul executiv al F.G.D.S.P.P., protecţia participanților şi asigurarea stabilităţii
financiare constituie priorităţi în îndeplinirea cu rigurozitate a atribuţiilor de serviciu. Salariaţii
F.G.D.S.P.P. îşi desfăşoară activitatea urmărind cele mai înalte standarde de integritate,
competenţă profesională, responsabilitate şi corectitudine. Astfel, toți angajații F.G.D.S.P.P. au
studii superioare, iar pentru păstrarea standardelor, în 2013, 80% dintre aceștia au urmat cursuri de
specializare.

ELEMENTE CARACTERISTICE ANULUI 2013 ÎN ACTIVITATEA F.G.D.S.P.P.
În anul 2013, F.G.D.S.P.P. a continuat activitatea legislativă prin emiterea de noi norme și
proceduri întocmite în baza Legii 187/2011, prin elaborarea și avizarea Procedurii interne de
control intern și a Procedurii interne de audit intern.
Începând cu data de 01.01.2013 a intrat în vigoare Norma 18/2012 privind obligațiile de
raportare și transparență a F.G.D.S.P.P., emisă de A.S.F., normă publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 889 din 27/12/2012 și care reglementează obligațiile de raportare și transparență ale
F.G.D.S.P.P. Ca urmare începând din luna ianuarie 2013, Fondul de garantare a transmis către
C.S.S.P.P. și începând din luna mai către ASF ( autoritate înființată prin Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat competențele
C.S.S.P.P.), rapoarte periodice:
a) lunare care au cuprins situația privind resursele financiare ale Fondului de garantare,
situația activelor investite și a obligațiilor Fondului de garantare, situația detailată a
investițiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
precum și balanța contabilă de verificare analitică. Toate aceste documente au fost
transmise în formatul aprobat prin Norma 18/2013 și prezentat în Anexele 1-5;
b) semestriale, respectiv rapoartele cuprinzând acțiunile de audit intern și rapoartele
cuprinzând acțiunile de control intern.
În primul semestru al anului 2013, Consiliul de Administrație al F.G.D.S.P.P. a avizat
Raportul anual de activitate pentru anul 2012 și Situațiile financiare anuale însoțite de Raportul
de audit, prevăzute în Norma C.S.S.P.P nr.1/2013 privind modificarea și completarea Normei
3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile
autorizate, reglementate și supravegheate de C.S.S.P.P.
În urma aprobării acestora de către Comisie, acestea au fost publicate, în vederea
respectării legislației în materie, pe site-ul www.fgdspp.ro.
În primul trimestru al anului 2013 a fost elaborată și avizată de Consiliul de Administrație
al Fondului și publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 12/03/2013, 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, normă care stabilește
regulile de calculare și de constituire a necesarului Fondului de garantare pentru compensarea

pierderilor participanților și ale beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat și la
fondurile de pensii facultative în perioada de acumulare a contribuțiilor.
Prevederile acestei norme se aplică administratorilor de fonduri de pensii administrate privat și
administratorilor de fonduri de pensii facultative, care sunt obligați anual, la constituirea și
menținerea necesarului Fondului de garantare la un nivel corespunzător riscurilor generate de
angajamentele financiare obligatorii prevăzute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de angajamentele
financiare suplimentare prevăzute de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu
modificările și completările ulterioare și asumate prin prospectul schemei de pensii.
În trimestrul II al anului 2013, s-a elaborat un Raport de evaluare actuarială, avizat de
F.G.D.S.P.P. și aprobat de ASF, care cuprinde valoarea calculată a rezervei tehnice
corespunzătoare fiecărui administrator de fond de pensii private care oferă garanţii.
De asemenea, s-au aprobat contribuțiile anuale aferente fiecărui fond de pensii private care oferă
garanții, prin Decizia ASF nr.245/21.06.2013.

INFORMAȚII GENERALE
În conformitate cu prevederile din Legea nr.187/2011, scopul Fondului de garantare a
drepturilor din sistemul de pensii private este acela de a garanta drepturile participanților și ale
beneficiarilor dobândite în sistemul de pensii private, reglementat și supravegheat de către ASF.
Fondul de Garantare compensează pierderile participanților și/sau a beneficiarilor la fondurile de
pensii private, în caz de transfer, invaliditate, deces, deschiderea dreptului la pensie, provenite din
incapacitatea administratorilor de a onora obligațiile asumate și asigură plata drepturilor
participanților ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilității asigurării
lor de către administratori.
Compensația va fi plătită de către F.G.D.S.P.P. numai în condițiile în care ASF constată că
administratorii de fonduri nu au capacitatea de a-și onora obligațiile asumate după utilizarea
provizioanelor tehnice constituite și a fondurilor proprii.
În luna ianuarie 2013, Fondul de garantare a elaborat și avizat proiectul de Normă privind calculul
actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private, proiect ce a
urmat toate etapele de tehnică legislativă pentru a fi aprobat și publicat în Monitorul Oficial.
În data de 12.03.2013 s-a publicat în Monitorul Oficial nr.130, Partea I, Norma nr. 2 privind
calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private
Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumită în continuare Norma
nr.2/2013. Aceasta stabilește regulile de calculare și de constituire a necesarului F.G.D.S.P.P.
pentru compensarea pierderii participanților și beneficiarilor la fondurile de pensii administrate
privat și la fondurile de pensii facultative, în perioada de acumulare a contribuțiilor.

STRATEGIA ANUALĂ PRIVIND RESURSELE FINANCIARE ALE F.G.D.S.P.P.
(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare pentru anul 2013, conform prevederilor din
Legea nr.187/2011 se constituie din:
a) sume plătite cu titlu de contribuții anuale la Fondul de garantare distinct pentru fondurile
de pensii administrate privat și cele facultative;
b) sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de
administrarea și funcționarea acestui.
Resursele financiare prevăzute la lit. a) vor fi utilizate pentru asigurarea plăți drepturilor
participanților și ale beneficiarilor de pensii private. Conform prevederilor Legii
nr.187/2011, contribuția anuală este destinată garantării drepturilor participanților și
beneficiarilor, după caz, se stabilește pe baza declarațiilor transmise de către
administratori, calculul sumelor necesare se realizează prin metode actuariale, iar plata
contribuțiilor anuale se va face până la data de 30 aprilie a fiecărui an.
Resursele financiare prevăzute la lit.b) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate
de administrarea și funcționarea F.G.D.S.P.P., în limitele prevăzute în bugetul de venituri
și cheltuieli. Conform prevederilor Legii nr.187/2011, Bugetul de venituri și cheltuieli se
elaborează anual de către F.G.D.S.P.P. până la data de 1 noiembrie a anului curent pentru
anul următor și este aprobat de ASF. Sumele rezultate ca fiind necesare pentru acoperirea
cheltuielilor de administrare și funcționare se împart în mod egal la toți administratorii
autorizați la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli și vor fi plătite până la 31
martie a anului următor.
(2) Politica de investiții a Fondului de garantare, constă în minimizarea riscurilor, stabilitatea din
punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate.
Strategia de investiții a resurselor financiare ale F.G.D.S.P.P. urmărește menținerea unui nivel
scăzut al riscului investițional, prin plasarea, în condiții optime de diversificare, a resurselor
financiare, în instrumentele prevăzute în Legea nr. 187/2011.
Astfel, prin Hotărârea nr.55/28.10.2013, ASF a aprobat Strategia anuală de investire a resurselor
financiare ale F.G.D.S.P.P. pentru anul 2013.
Având în vedere că F.G.D.S.P.P. este o entitate relativ nou înființată, cu o vechime de aproximativ
un an în sistemul de pensii private din România, resursele financiare acumulate pe parcursul
anului 2013 au fost reduse, astfel încât regulile aplicate în stabilirea strategiei de investire a
resurselor financiare au fost unele de diversificare prudentă.
Strategia de investiții pentru anul 2013 cuprinde plasarea, în condiții optime de diversificare, a
resurselor atrase, în depozite bancare constituite la instituții de credit – persoane juridice române
sau sucursale a unor instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României,
care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială, astfel încât să se
evite dependența excesivă de un anumit emitent.

Modalitatea de investire a resurselor Fondului a fost compatibilă cu obiectivele de risc ale
Fondului de Garantare, fiind aplicate reguli de diversificare prudentă a investițiilor și
plasamentelor pentru evitarea dependentei excesive de un activ sau emitent.
Principalele criterii luate în calcul în vederea plasării resurselor financiare în momentul selectării
instituțiilor de credit au fost:
 rating-ul de bancă,
 dobânda oferită,
 comisioanele bancare practicate.
Resursele financiare destinate garantării drepturilor din sistemul pensiilor private (contribuțiile
anuale) au fost plasate pe parcursul anului 2013, la instituții de credit selectate, potrivit celor
precizate mai sus.
Expunerea față de fiecare din emitenți s-a făcut în cote relativ egale, iar expunerea față de un
singur emitent nu a depășit 30% din activele Fondului de garantare.
Resursele financiare destinate acoperirii cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea
Fondului de garantare (sume aprobate în BVC ) au fost plasate pe parcursul anului 2013 la
instituții, în depozite pe termen scurt, selectate potrivit celor precizate mai sus.
Expunerea față de fiecare emitent s-a făcut în cote relativ egale, expunerea față de un singur
emitent nu a depășit 30% din activele Fondului de garantare.
METODELE ACTUARIALE UTILIZATE PENTRU CALCULUL CONTRIBUŢIEI
ANUALE ŞI REZULTATELE ACESTOR CALCULE
Fondul de garantare are obligația calculării contribuțiilor anuale aferente fiecărui fond de pensii
private conform Legii nr.187/2011 și Normei nr.2/2013 privind calculul actuarial al contribuției
anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private.
Constituirea și evidența activelor corespunzătoare necesarului Fondului de garantare se face în
mod distinct pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv pentru fondurile de pensii
facultative.
Necesarul Fondului de garantare se calculează ca sumă a tuturor rezervelor tehnice aferente
fiecărui fond de pensii private:
n

fondul_ x
N FG   RTehnica
x 1

N FG

= necesarul Fondului de garantare;

fondul_ x
tehnica

R

= rezerva tehnică a fondului x;
n = numărul fondurilor de pensii private.

Fondul de garantare calculează contribuţia anuală datorată de fiecare administrator în baza
rezervei tehnice după cum urmează: rezerva tehnică aferentă unui fond de pensii private reprezintă
diferenţa dintre valoarea rezervei totale şi valoarea provizionului tehnic
fondul_ x
fond _ x
fond _ x
Rtehnica
 Rtotala
 Ptehnic

Unde:
fondul_ x
Rtehnica
= rezerva tehnică a fondului x;
fondul_ x
Rtotala
= rezerva totală a fondului x;
fond _ x
Ptehnic
= provizionul tehnic al fondului x.

Fondul de garantare efectuează calculul rezervei totale şi a provizionului tehnic, folosind modelul
din Norma nr.2/2013, cu un interval de încredere de 98% pentru calculul rezervei totale şi un
interval de încredere de 95% pentru calculul provizionului tehnic.
Pentru anul 2013, în baza prevederilor din Norma nr.2/2013 și datelor transmise de administratorii
de fonduri de pensii private la data de 31.12.2012, s-a elaborat un Raport de evaluare actuarială,
acesta fiind avizat de Consiliul de Administrație al F.G.D.S.P.P. și aprobat de Consiliul ASF.
Raportul de evaluare actuarială are următorul cuprins:
 valoarea calculată a rezervei tehnice corespunzătoare fiecărui administrator de fond de
pensii private care oferă garanţii,
 opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a contribuţiei anuale,
 opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare în calculul
contribuţiei anuale,
 descrierea succintă privind metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuţiei anuale,
precum şi rezultatele acestor calcule.
Având în vedere baza de date cu toate elementele necesare aplicării modelului matematic instituit
prin Norma nr.2/2013, s-a realizat calculul actuarial al contribuţiei anuale evidenţindu-se distinct
fondurile de pensii administrate privat, respectiv fondurile de pensii facultative, conform Tabel 1:

TABEL 1
REZERVA TEHNICA

NUMĂR
PARTICIPANŢI

EUREKO

218.223, 25 lei

439.599

539.575.295,51 lei

AVIVA PENSIA VIVA

241.296, 46 lei

432.038

663.290.490,92 lei

BCR

236.525, 73 lei

438.970

540.400.616,63 lei

AZT VIITORUL TAU

721.036, 13 lei

1.368.805

2.241.674.164,28 lei

ING

744.725, 66 lei

1.729.058

3.654.381.378,20 lei

ARIPI

265.676, 84 lei

538.746

788.939.725,19 lei

VITAL

167.791, 27 lei

234.933

276.453.383,11 lei

BRD

160.681, 89 lei

203.453

254.812.769,77 lei

ALICO

224.873, 72 lei

386.912

682.725.795,97 lei

2.980.830, 95 lei

5.772.514

9.624.253.619,58 lei

ING OPTIM

55.850, 50 lei

89.161

209.024.566,34 lei

EUREKO CONFORT

2.636, 73 lei

3.713

3.224.348,54 lei

BRD MEDIO

8.415, 73 lei

11.679

19.752.066,82 lei

NECESAR FOND PIII

66.902, 95 lei

104.553

232.000.981,70 lei

FOND PENSII

VALOARE ACTIV
31.12.2012

Pilon II

NECESAR FOND PII
Pilon III

Atingerea de către administratori a nivelului rezervei tehnice calculate anual de către Fondul de
Garantare, potrivit dispozitiilor art. 20 din Norma nr. 2/2013, se va realiza, eşalonat, pe o perioadă
de maxim 8 ani.
Având în vedere că activitatea Fondului de Garantare a început în anul 2012, iar Norma nr.2/2013
a fost aprobată și publicată în anul 2013, cu respectarea termenelor prevăzute în norma sus
mentionată, pentru anul 2012 şi pentru anul 2013, sumele contribuţiilor anuale au fost cumulate,
obţinându-se un procent de 25% aplicat sumei totale a rezervelor tehnice.
Astfel, prin Decizia nr.245/21.06.2013, ASF a aprobat calculul contribuțiilor anuale pentru anul
2013, aferent fiecărui fond de pensii private, după cum sunt prezentate în Tabelul 2:

TABEL 2
FOND PENSII

Societate de Administrare

Pilon II
EUREKO
BCR
AZT VIITORUL TAU
ING
ARIPI
VITAL
BRD
ALICO

lei
Eureko Societate de Administrare a fondurilor de
pensii private SA
BCR Pensii, Societate de Administrare a
fondurilor de pensii private SA
ALLIANZ-TIRIAC Pensii private Societate de
Administrare a fondurilor de pensii private SA
ING Pensii Societate de Administrare a unui fond
de pensii administrat privat SA
GENERALI Societate de Administrare a
fondurilor de pensii private SA
AEGON Pensii - Societate de Administrare a
fondurilor de pensii private SA
BRD Societate de Administrare a fondurilor de
pensii private SA
ALICO Societate de Administrare a fondurilor de
pensii private SA

NECESAR FOND PII

Pilon III
ING OPTIM
EUREKO CONFORT
BRD MEDIO
NECESAR FOND PIII

Contribuţie 2013
(contribuție
cumulată 2012-2013)

54.555,81
59.131,43
180.259,03
186.181,42
66.419,21
41.947,82
40.170,47
116.542,55
745.207,74

lei
ING ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA
EUREKO Societate de Administrare a fondurilor
de pensii private SA
BRD Societate de Administrare a fondurilor de
pensii private SA

13.962,63
659,18
2.103,93
16.725,74

Menţionăm că la data de 28 martie 2013, s-a aprobat finalizarea procesului de fuziune a Fondului
de Pensii Administrat Privat PENSIA VIVA cu Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO, iar
contribuţiile anuale ale celor două fonduri de pensii private au fost plătite în totalitate de către
ALICO Societate de Administrare a fondurilor de pensii private SA.

COLECTAREA CONTRIBUȚIILOR ANUALE ȘI PLASAMENTELE EFECTUATE
Contribuțiile anuale la fondul de garantare aprobate de ASF, în valoare totală de 761.933,48 lei,
calculate în concordanță cu dispozițiile Normei nr. 2/2013 și datorate de către administratorii de
fonduri de pensii administrate privat, respectiv de catre administratorii de fonduri de pensii
facultative autorizați de către autoritatea de supraveghere, au fost achitate integral de către aceștia,
în termenul legal.
În concordanță cu prevederile Strategiei anuale de investiții stabilită pentru anul 2013, resursele
financiare primite în decursul acestui an, au fost plasate în depozite bancare constituite la bănci
comerciale din Romania, încercând să se evite concentrarea excesivă a resurselor la o anumită
instituție de credit.
Resursele financiare pentru garantare, au fost plasate în depozite, de valori diferite astfel încât să
asigure o echilibrare a plasamentelor efectuate la cele 3 bănci selectate, urmărind atât minimizarea
riscului, dar, în același timp, și obținerea unui randament bun al investițiilor.
Principalele criterii luate în calcul pentru selectarea instituțiilor de credit au fost:
i)
rating-ul de bancă;
ii)
dobânda oferită;
iii)
comisioanele bancare.
Astfel, pentru plasarea resurselor financiare destinate plății compensației către participanții la
fondurile de pensii private, au fost selectate 3 instituții financiare, pentru disiparea riscurilor, după
cum urmează:
 CEC Bank
 Raiffeisen Bank
 Banca Transilvania
Resursele financiare disponibile în vederea garantării drepturilor din sistemul de pensii private,
sunt evidențiate în mod distinct, pe fiecare trimestru din anul 2013, în Tabelul 3:
TABEL 3
Nr.
Crt.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Denumire indicatori
Resurse financiare pentru
garantare primite, din care:
Contribuții anuale, din care:
Contribuții anuale - P II
Contribuții anuale - P III
Sume rezultate din fructificarea
plasamentelor, din care:
Sume rezultate din fructificarea
plasamentelor PII
Sume rezultate din fructificarea
plasamentelor PIII

Trim IV

Total
Resurse
Disponibile

0,00

186.181,42 575.752,06 12.872,58

774.806,06

0,00
0,00
0,00

186.181,42 575.752,06
186.181,42 559.026,32
0,00
16.725,74

0,00
0,00
0,00

761.933,48
745.207,74
16.725,74

Trim I

Trim II

Trim III

0,00

0,00

0,00

12.872,58

12.872,58

0,00

0,00

0,00

12.631,67

12.631,67

0,00

0,00

0,00

240,91

240,91

Valoarea totală a depozitelor constituite în perioada 27.06.2013 (data viramentelor primelor
contribuții anuale) – 31.12.2013, cu respectarea strategiei de investire, este de 761.933,48 lei.
Detalierea plasamentelor este prezentată în graficul de mai jos (grafic 1).
grafic 1

Depozite pentru activitatea de garantare
Raiffeisen Bank
28.87%
Banca
Transilvania
40.95%

CEC Bank
30.19%

Dobanda cumulată primită la scadență – 31.12.2013, în cuantum de 12.872,58 lei, a fost
înregistrată în conturi speciale privind sume rezultate din fructificarea disponibilităților plasate,
ajutând la creșterea activelor pentru garantare.
Procentele de dobândă au variat, în funcție de sumele investite, între 3,50% și 4,35% pe an,
deoarece pentru activitatea de garantare au fost urmărite obiectivele principale privind
minimizarea riscurilor și creșterea stabilității plasamentelor.
În anul 2013, în cadrul F.G.D.S.P.P., nu au existat situații cu privire la compensarea pierderilor
participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a
contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea
administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate și nici nu s-au efectuat
plăți a drepturilor participanților și beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul
imposibilității asigurării lor de către administratorii de fonduri de pensii private.

F.G.D.S.P.P. identifică, analizează și evaluează, sistematic, riscurile legate de desfășurarea
activităților sale, elaborează planuri corespunzătoare, adoptă și implementează măsurile necesare
în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri și desemnează persoanele
responsabile cu aplicarea planurilor și/sau măsurilor respective.
În vederea implementării unui sistem de management al riscului eficient, conducerea F.G.D.S.P.P.
organizează și menține un sistem de control intern și managerial adecvat, în primul rând prin
identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea și eficiența activității și operațiunilor
derulate, respectarea regulilor și regulamentelor, încrederea în informațiile financiare și de
management, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor.
F.G.D.S.P.P. stabilește și definește, prin proceduri și măsuri de management și control
intern, nivelul acceptabil de expunere la riscurile mai sus menționate. De asemenea, alte mijloace
folosite de F.G.D.S.P.P. pentru implementarea managementului riscului sunt: evaluarea
probabilității ca riscul să se materializeze, precum și mărimea impactului la materializare;
monitorizarea și evaluarea riscurilor și a gradului de a adecvare a controalelor interne în
gestionarea riscurilor.
Managementul riscurilor este subordonat obiectivelor F.G.D.S.P.P., formând un sistem integrat și
coerent, prin stabilirea de obiective specifice. Această abordare permite F.G.D.S.P.P. să definească
și să implementeze o strategie de gestionare a riscurilor, care pornește de la vârf și este integrată în
activitățile și operațiunile de rutină.
În cadrul F.G.D.S.P.P., pe parcursul anului 2013, managementul riscului a reprezentat un
proces efectuat de personalul de conducere împreună cu personalul de execuție și a cuprins:
definirea strategiei, identificarea și evaluarea riscurilor ce pot afecta activitatea, controlul riscurilor
astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc, monitorizarea și revizuirea situației
riscurilor.
În realizarea managementului riscurilor, au fost parcurse etape specifice, astfel:
 analiza mediului de risc, ținându-se astfel seama de: legile și actele normative sub a căror
incidență intră activitatea Fondului de Garantare, modificarea obiectivelor, necesitatea
adoptării unor măsuri ca efect al crizei economice;
 identificarea riscurilor;
 evaluarea riscurilor;
 determinarea toleranței la risc;
 tratarea riscurilor;
 identificarea unor instrumente de control intern în tratarea riscurilor.
În vederea realizării celor mai sus-menționate, F.G.D.S.P.P. a elaborat și actualizat o serie de
proceduri și regulamente ce au fost avizate de către Consiliul de Administrație.

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2013, a cuprins resursele financiare
necesare finanțării cheltuielilor ce privesc buna desfășurare a activității F.G.D.S.P.P.
În conformitate cu art.14 și art.15 coroborat cu art.19 din Legea 187/2011, veniturile s-au
constituit din:
 sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi
funcţionarea acestuia, cu titlu de venituri din comisioane specifice fondului de garantare,
conform specificațiilor menționate la art.1 pct.14 alin (4) din Norma nr.9/2012.
 venituri din plasarea disponibilităţilor F.G.D.S.P.P. în conturi și depozite în lei la 5 bănci
pentru diminuarea riscurilor;
 alte resurse financiare.
Cheltuielile privind administrarea F.G.D.S.P.P. sunt finanţate din veniturile constituite conform
mențiunilor de mai sus.
Astfel, evoluția prevederilor bugetare pe anul 2013, se prezintă astfel :
TABEL 4
Venituri Totale
Cheltuieli Totale

Buget
1.540.245 lei
1.898.881 lei

Realizat
1.459.805 lei
1.831.755 lei

%
94,78
96,46

În anul 2013, managementul economico-financiar a fost orientat către maximizarea veniturilor
prin strategia anuală de investire a resurselor și către eficientizarea cheltuielilor prin achiziții de
bunuri și servicii competitive, direct de la producători, urmărindu-se minimizarea cheltuielilor fără
a periclita buna desfășurare a activității F.G.D.S.P.P., prin prelungirea contractelor semnate în anul
2012 și obținerea de discounturi suplimentare.
Execuția bugetulului de venituri și cheltuieli pe baza datelor contabile se prezintă astfel:
A. Venituri:
TABEL 5
Denumire indicatori

2

Venituri din comisioane specifice
fondului de garantare
Venituri financiare din dobânzi aferente
depozitelor pe termen scurt

3

Venituri financiare din alte activități

1

Total venituri (1+2+3)

Buget

Realizat

%

1.474.245 lei

1.384.755 lei

96,46

60.000 lei

73.956 lei

123,26

6.000 lei

955 lei

15,92

1.540.245 lei

1.459.805 lei

94,78

Pentru veniturile din comisioane specifice fondului de garantare au fost emise facturi fiscale către
administratorii de pensii private pe baza informațiilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
de ASF și a procedurilor interne de repartizare. Veniturile prevăzute în buget nu au fost încasate
decât în proporție de 93,94%, datorită retragerii la data de 28.03.2013 a autorizației de
administrare a fondurilor de pensii administrate privat a SC AVIVA Pensii Private Societate de
Administrare a Fondurilor de Pensii Private, fapt ce a condus la creșterea deficitului prognozat.
Venituri financiare din dobânzi sunt aferente depozitelor pe termen scurt. Acestea au generat
maxim de randament financiar al plasamentelor asigurând și o lichiditate optimă pentru
desfășurarea activităților fondului de garantare. Dobânzile încasate pentru plasamentele financiare
au generat majorarea semnificativă a veniturilor, creșterea fiind cu 23,26% față de bugetul
aprobat.
Veniturile financiare din alte activități, reprezintă discount-uri, acordate pe parcursul anului 2013,
de furnizori de bunuri și servicii, în valoare totală de 955 lei
Veniturile realizate în exercițiul financiar 2013 au fost utilizate integral, iar pentru acoperirea
cheltuielilor totale aferente anului 2013, s-au utilizat rezerve din anul 2012.
Politica bugetară a F.G.D.S.P.P. a urmărit stabilizarea și consolidarea situației financiare, dar se
simte efectul unei abordări prudente, care a condus la economii de sume importante, iar la finalul
anului 2013 la păstrarea unor fonduri necesare acoperirii costurilor pentru desfășurarea activității,
în condițiile de echilibru bugetar pentru trimestrul 1 al anului 2014.
B. Cheltuieli
Cheltuielile în valoare totală de 1.831.755 lei au următoarea structură:
TABEL 6
Nr.

Denumire indicatori

Buget

1

Cheltuieli de personal

2

Cheltuieli cu bunurile şi serviciile

3

Alte cheltuieli de exploatare

27.178

4.

Cheltuieli de capital – active fixe - amortizări

26.713

Total cheltuieli

1.441.687
336.177

1.831.755

Cheltuielile s-au făcut cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv normativele de cheltuieli,
regulamentele și procedurile F.G.D.S.P.P. aprobate de Consiliul de Administrație. Periodic s-a
analizat și verificat încadrarea în limitele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.
Pentru serviciile primite, în urma negocierii cu prestatorii, F.G.D.S.P.P. a beneficiat de avantaje
financiare diversificate, de la bonusuri, discount-uri și până la eliminarea TVA aferentă chiriei
sediului.

Comparativ cu nivelul cheltuielilor totale aprobate și menționate în bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2013, s-a economisit suma de 67.126 lei.
Pentru anul următor se va menține și accentua rentabilizarea activității F.G.D.S.P.P. prin
minimizarea cheltuielilor de exploatare, inclusiv cu bunurile și serviciile.
De menționat că în 2013 au fost primite și resurse pentru garantare ce au fost detaliate în capitolul
anterior, în valoare totală de 774.806 lei, din care 761.933 lei din contribuții anuale și 12.873 lei
din dobanzi bancare aferente depozitelor constituite pentru activități de garantare.
Poziția financiară a F.G.D.S.P.P. este redată mai jos, prin intermediul Bilanțului contabil aferent
anului 2013.
BILANȚ la 31.12.2013

-lei-

Activ

Pasiv

31.12.2012
1. Active imobilizate,
din care :
 Imobilizări

31.12.2013

737.860

85.080

1.874

1.149

31.512

83.625

704.474

306

252.441

1.379.345

3.237

4.496

necorporale
 Imobilizări
corporale
 Imobilizări
financiare
2. Active circulante,
din care:
 Materiale
consumabile
 Investiții
financiare pe

și casă
 Alte creanțe
3. Cheltuieli in avans

TOTAL Activ

1. Capitaluri proprii,

31.12.2013

910.584

1.313.440

 Fond Garantare

0

774.806

 Rezerve

0

0

 Rezultat reportat

0

910.584

910.584

-371.950

89.991

155.856

89.991

155.856

0

0

1.000.575

1.469.296

din care :

 Profitul exercițiului
financiar
2. Datorii total,
din care:
 Datorii care trebuie

0

0

plătite într-o perioadă
de până la un an

termen scurt
 Conturi la bănci

31.12.2012

 Datorii care trebuie
248.981

1.374.831

plătite într-o perioadă
mai mare de un an

223

18

10.274

4.871

1.000.575

1.469.296 TOTAL Pasiv

Situația încasărilor și plăților F.G.D.S.P.P. în anul 2013
Încasări totale 2.234.611 lei, din care:


761.933 lei din contribuții anuale pentru garantare aferente anilor 2012-2013



12.873 lei din dobânzi bancare aferente resurselor pentru garantare

_______________________________________________________________________________


1.384.894 lei din sume încasate de la administratorii de pensii private pentru acoperirea
cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea F.G.D.S.P.P.,

aferente anului 2013


74.911 lei din alte resurse financiare, inclusiv dobânzi bancare aferente resurselor
pentru administrare și funcționare F.G.D.S.P.P.

Plăți totale 1.808.761 lei, reprezentând activități curente de administrare și funcționare
F.G.D.S.P.P.
Situația cash-flow-ului la 31.12.2013


+

248.981 lei disponibil în bancă la 31.12.2012



+

700.000 lei depozite constituite în 2012 cu scadență în 2013



+ 2.234.611 lei încasări aferente anului 2013



- 1.808.761 lei plăți efectuate în anul 2013



= 1.374.831 lei disponibil în bancă la 31.12.2013,
din care 774.806 lei aferente activității de garantare.

Auditarea situațiilor financiare la 31.12.2013 s-a efectuat de către PriceWaterhouseCoopers
Romania.

AUDIT INTERN
Pe parcursul anului 2013, auditul intern s-a concentrat asupra modului în care F.G.D.S.P.P.
și-a exercitat atribuțiile specifice și și-a dus la îndeplinire scopul prevăzut de Legea 187/2011
privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de
pensii private.
Conform organigramei stabilite prin statutul F.G.D.S.P.P., auditul intern se desfășoară prin
intermediul Compartimentului de audit intern, de către auditorul intern numit prin Decizie a
Directorului general. Compartimentul de audit intern se află în subordonarea directă a Consiliului
de administrație al F.G.D.S.P.P.
Auditul intern este constituit ca parte integrantă a proceselor curente desfășurate în cadrul
F.G.D.S.P.P., a realizat misiuni de audit al sistemelor de management al riscului și de control
intern, contribuind astfel, prin activități specifice, la buna desfășurare a activității de administrare
și funcționare a entității.
În luna ianuarie, Planul de audit intern pentru anul 2013, aprobat de Consiliul de administrație al
F.G.D.S.P.P., a fost transmis spre notificare C.S.S.P.P., actualmente ASF.
Tematica misiunilor de audit intern derulate pe parcursul anului 2013, conform Planului anual de
audit intern, a cuprins aspecte legate de:
Înregistrarea contribuției inițiale;
Activitatea de secretariat a Consiliului de administrație a F.G.D.S.P.P.;
Gestionarea stocurilor;
Raportări contabile;
Suma destinată acoperirii cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea
F.G.D.S.P.P.;
6. Contribuția anuală datorată de către administratorii de fonduri de pensii private,
destinată garantării drepturilor participanților și beneficiarilor din sistemul de pensii
private.
1.
2.
3.
4.
5.

Misiunile de audit aferente activității de garantare, respectiv administrare și funcționare a
F.G.D.S.P.P. au cuprins toate structurile de specialitate, proces, respectiv activitate a entității, fiind
efectuate cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 187/2011 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările completările ulterioare, Legea nr.
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, Legea contabilității 82/1991 cu
modificările și completările ulterioare, Norma nr. 2/2013 privind modificarea temporară a limitei
maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, Norma nr. 18/2012
privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul
de pensii private, Norma nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2007
privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice
Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Norma nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea
Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru
entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.S.S.P.P.
Activitatea desfășurată de auditorul intern în cadrul unei misiuni de audit intern s-a concretizat în:
a) constatări și determinări ale impactului și a riscului generat de neconformitatea constatată
ori pasibilă de a se manifesta în viitor;
b) recomandări stabilite pentru prevenirea, ameliorarea, respectiv eliminarea
neconformităților;
c) măsuri de implementare pentru prevenirea, ameliorarea sau eliminarea neconformităților;
d) monitorizarea gradului de realizare a recomandărilor stabilite pentru ameliorarea sau
eliminarea neconformităților constatate.
Conform prevederilor art. 21 din Legea 187/2011, în cursul anului 2013 a fost finalizată și
aprobată de către A.S.F. Procedura operațională privind activitatea de audit intern în cadrul
F.G.D.S.P.P. Scopul acestei proceduri este stabilirea unei metodologii de desfășurare a procesului
de audit intern, atât pentru activitatea de garantare a drepturilor participanților și beneficiarilor
dobândite în cadrul sistemului de pensii private, cât și pentru activitatea de administrare și
funcționare a F.G.D.S.P.P.

Pentru fiecare misiune de audit intern în parte, pe baza constatărilor, a concilierii cu reprezentanții
structurilor auditate și a concluziilor finale, auditorul intern a întocmit un Raport de audit intern al
misiunii. Aceste Rapoarte au fost transmise spre avizare Directorului general, fiind ulterior supuse
aprobării Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P. în cadrul ședințelor periodice.

Semestrial, conform prevederilor Normei 18/2012 privind obligațiile de raportare și transparență
ale F.G.D.S.P.P., s-a transmis de către auditorul intern Autorității de Supraveghere Financiară un
Raport cuprinzând acțiunile de audit intern, cu constatările și recomandările acestuia.

CONTROL INTERN
Controlul intern este un proces dinamic care se adaptează continuu la riscurile și
modificările cu care se confruntă F.G.D.S.P.P., cu implicarea directă a conducerii şi personalului
din toate compartimentele, pentru a identifica și aborda riscurile şi pentru a asigura în mod
rezonabil că misiunea F.G.D.S.P.P., precum şi obiectivele generale vor fi îndeplinite. Indiferent de
natura sau complexitatea activității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern
satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea şi
actualizarea continuă a implementării acestora.
Fiind o entitate relativ nou înființată, obligațiile F.G.D.S.P.P. de raportare a rezultatelor obținute
prin aplicarea sistemului de control intern, instituite prin Norma C.S.S.P.P. nr. 18/2012 privind
obligațiile de raportare și transparență a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii
private, sunt aplicabile începând cu 01 ianuarie 2013.
Astfel, considerând relativ recenta înființare, Fondul de Garantare a procedat, prin persoana
responsabilă, la elaborarea procedurii care reglementează modul de desfășurare a activității de
control intern și la crearea unui sistem de control intern coerent, care să asigure îndeplinirea
corespunzătoare a obiectivelor Fondului de garantare. Avizată de către Consiliul de Administrație
al F.G.D.S.P.P. prin Decizia nr. 24/2013, procedura a fost aprobată și de către Consiliul A.S.F.
prin Decizia nr. 15/04.12.2013.
În cadrul Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, controlul intern este
realizat pe baza următoarelor principii:
1. Principiul organizării
2. Principiul autocontrolului
3. Principiul permanenței
4. Principiul universalității
5. Principiul informării
6. Principiul armoniei
Pe parcusul anului 2013, activitatea de control intern s-a desfășurat potrivit Planului anual de
control intern, avizat de către Directorul General, care cuprinde misiuni de control și verificări
aplicabile pe parcursul ambelor semestre ale anului 2013, astfel, temele urmărite au fost:
a) Verificarea privind întocmirea și transmiterea raportărilor către A.S.F., în conformitate
cu prevederilor Normei CSSPP nr. 18/2012.
b) Evaluarea mediului de control.
c) Investirea resurselor financiare.
d) Informarea și comunicarea
e) Activități de control.
f) Contribuția anuală datorată de către administratori, destinată garantării drepturilor
participanților și beneficiarilor din sistemul de pensii private.

Scopul urmărit în desfășurarea activității de control intern l-a constituit atingerea obiectivelor
principale ale F.G.D.S.P.P., prevăzute și în procedura privind activitatea de control intern, astfel:
a) desfășurarea activității în condiții de eficiență;
b) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete în luarea deciziilor de către
membrii conducerii, după caz, precum și de către ceilalți utilizatori ai informațiilor;
c) supravegherea respectării prevederilor actelor normative aplicabile, reglementărilor,
normelor şi procedurilor și regulilor interne.
În perioada controlată, nu au fost constatate deficiențe care să determine propunerea unor măsuri
de remediere, reținându-se acolo unde s-a considerat necesar, conform rapoartelor asupra
activității derulate, recomandări de elaborare, implementare și actualizare a regulilor interne, ori
de câte ori sunt incidente noutăți legislative aplicabile sau aspectele reglementate nu mai
corespund cu situația de fapt.

