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Sistemul de pensii private din România pune accent pe siguranță. Cele mai importante
elemente de siguranță ale sistemului derivă din protecția pe care legislația o oferă participantului.
Fondul de garantare a drepturilor participanților din sistemul de pensii private reprezintă unul
dintre cele mai importante elemente din complexul de garanții cu privire la siguranța sistemului de
pensii private, prevăzute în legile de bază ale Pilonului II, respectiv Pilonul III.
În 2014, cota de contribuţie virată către Pilonul II al pensiilor private a fost de 4,5% 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 2015 prevede majorarea contribuției pentru Pilonul
II de la 4,5% la 5% și menținerea deductibilității fiscale a contribuțiilor aferente Pilonului III în
limita a 400 de euro anual.
Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private garantează drepturile
participanților și beneficiarilor din sistemul de pensii private și are rolul de a compensa
eventualele pierderi ale acestora, atât în perioada de acumulare a contribuțiilor cât și după
deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau furnizorilor de
pensii de a onora obligațiile asumate, oricât de mică ar fi probabilitatea apariției unui astfel de
scenariu.
Chiar dacă s-a confruntat cu diverse transformări și modificări ale pieței, activitatea
FGDSPP în 2014 a fost caracterizată de importante clarificări legislative destinate unei bune
funcționări a sistemului de garantare.
Conform Normei nr.2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale, administratorii
sunt obligaţi să contribuie anual pentru constituirea şi menţinerea necesarului FGDSPP 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 FGDSPP 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.

Abrevieri:
FGDSPP – Fondul de Garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară
APAPR – Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România
BNR – Banca Națională a României
Pilonul II – Sistemul fondurilor de pensii administrate privat
Pilonul III – Sistemul de pensii facultative
Legea 187/2011 – Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a
drepturilor din sistemul de pensii private
Norma nr.18/2012 – Norma privind obligațiile de raportare și transparență ale Fondului de
garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Norma nr.2/2013 – Norma privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de
administratorii de fonduri de pensii private la Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de
pensii private

1. INFORMAȚII GENERALE
Obiectivul principal al FGDSPP, înființat, organizat și funcționând în baza Legii 187/2011, este
acela de a garanta drepturile participanților și ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul
sistemului de pensii private, reglementat și supravegheat de către ASF.
În scopul îndeplinirii obligațiilor sale, competențele FGDSPP sunt clar definite în legea de
funcționare, în exercitarea acestora fiind emise reglementări proprii (regulamente, norme,
proceduri, etc).
Misiunea FGDSPP este aceea de a compensa pierderile 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 şi asigură plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la
fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau
furnizorii de pensii private, dupa caz.
Principii. FGDSPP se ghidează după următoarele principii:
1.SIGURANŢĂ
2.ÎNCREDERE
3.STABILITATE
FGDSPP contribuie la sporirea încrederii populaţiei în sistemul de pensii private, menţinând
totodată soliditatea sistemului de pensii și oferă siguranță prin însăși misiunea sa.
2. DATE DE IDENTIFICARE
FGDSPP este constituit ca persoană juridică de drept public, cu sediul în București, Calea Plevnei
nr. 139, Corp B, Camera 13, Cod poștal 060011, Telefon 031.311.47.67, Fax 031.311.47.66, email
office@fgdspp.ro, site www.fgdspp.ro .
3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI CONDUCEREA
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 187/2011, conducerea administrativă a FGDSPP 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 FGDSPP sunt numiți pentru un mandat de patru ani,
mandat care poate fi reînnoit o singură dată.
Conducerea executivă a activității FGDSPP, conform Legii nr.187/2011 și Statutului de
funcționare, este asigurată de Directorul general.
O condiţie necesară pentru eficientizarea activităţii FGDSPP 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 FGDSPP, protecţia participanților şi asigurarea stabilităţii financiare
constituie priorităţi în îndeplinirea cu rigurozitate a atribuţiilor de serviciu. Salariaţii FGDSPP îşi
desfăşoară activitatea urmărind cele mai înalte standarde de integritate, competenţă profesională,
responsabilitate şi corectitudine.
Structura organizatorică a FGDSPP, respectiv organigrama, a fost aprobată prin Hotărârea
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 1/2012 și este următoarea:

ELEMENTE CARACTERISTICE ANULUI 2014 ÎN ACTIVITATEA FGDSPP

Conform Strategiei de investiții aprobată pentru anul 2014, resursele financiare ale FGDSPP au
fost plasate în depozite bancare și titluri de stat. Analizând piața, se poate concluziona că
randamentele la titlurile de stat au scăzut pe parcursul anului 2014, evoluţia fiind influenţată de
inflaţia redusă, îmbunătăţirea percepţiei de risc faţă de România (în acest an a revenit la
calificativul “investment grade” de la toate cele 3 mari agentii de rating: Standard&Poor’s,
Moody’s si Fitch) şi reducerea dobânzii-cheie.
Randamentele pentru titlurile de stat cu scadenţa la şase luni au scăzut până la valoarea de 1,56%
pe parcursul trimestrului IV, de cinci ori mai mici decât în 2011. Pentru titlurile cu maturitatea de
un an, randamentele au coborât la 1,66%, trendul fiind descendent şi în cazul titlurilor cu scadenţa
pe termen mediu şi lung.
Scăderea abruptă a randamentelor titlurilor de stat s-a produs pe parcursul anului 2014, odată cu
anunțul includerii acestora în doi indici ai piețelor emergente publicați de Barclays și JP Morgan.
În graficele de mai jos sunt prezentate o serie de date care evidențiază modul cum au evoluat
randamentele titlurilor de stat pe diferite scadențe și pe anumite intervale.
Grafic 1 – Evoluție titluri de stat in perioada 2011 – 2014; scadențe de la 6 luni la 10 ani.
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Urmând același trend, dobânzile în lei la depozite au început să coboare puternic încă de acum un
an, băncile fiind forțate de politica monetară practicată de BNR să își ajusteze dobânzile acordate
deponenților. Ratele de politică monetară aflate la niveluri minime record se reflectă într-o scădere
a dobânzilor la depozite, fapt ce determină o parte dintre investitorii locali să se reorienteze către
alte instrumente financiare, unele mai riscante, capabile să genereze randamente superioare.
În graficele de mai jos sunt prezentate o serie de date care evidențiază modul cum au evoluat
dobânzile la depozitele bancare pe diferite scadențe și pe anumite intervale.
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Grafic 3 – Evoluție dobânzi depozite bancare termen scurt
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Grafic 2 – Evoluție dobânzi depozite bancare durată între 1 și 2 ani

Din punct de vedere legislativ, în cursul anului 2014 nu au intervenit modificări semnificative în
ceea ce privește legislația din domeniul pensiilor private care să afecteze în mod direct activitatea
de garantare a FGDSPP.
Fondul de garantare a elaborat conform prevederilor art. 10 pct. I) lit. e) și art. 25 alin (2) din
Legea 187/2011, două proiecte de normă: Proiectul de Normă privind majorarea sau diminuarea
contribuțiilor datorate de către administratorii de fonduri de pensii private FGDSPP a
drepturilor din sistemul de pensii private, respectiv Proiectul de Normă privind compensarea
pierderilor participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, proiecte care au fost
supuse avizării Consiliului de administrație al FGDSPP și amânate pentru a fi supuse dezbaterii
publice, până la apariția cadrului legislativ privind plata pensiilor din sistemul de pensii private.
Conform prevederilor Normei 18/2012 privind obligațiile de raportare și transparență a
FGDSPP, Fondul de garantare a transmis către A.S.F., rapoarte periodice:
a) lunare care au cuprins situația privind resursele financiare ale FGDSPP, situația activelor
investite și a obligațiilor FGDSPP, 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 18/2012 și prezentate conform Anexelor 1-5;
b) semestriale, respectiv rapoartele cuprinzând acțiunile de audit intern și rapoartele
cuprinzând acțiunile de control intern.

Conform prevederilor Legii 187/2011, în primul trimestru al anului 2014, prin Hotărârea ASF
nr.32/2014, s-a aprobat Strategia privind resursele financiare ale FGDSPP pentru anul 2014. În
aplicarea acesteia, conducerea executivă a FGDSPP a întocmit trimestrial spre informarea
Consiliului de Administrație, Rapoarte asupra aplicării strategiei anuale de investiții privind
resursele financiare ale FGDSPP.
În primul semestru al anului 2014, Consiliul de Administrație al FGDSPP a avizat Raportul anual
de activitate pentru anul 2013 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 ASF, acestea au fost publicate, în vederea respectării legislației
în materie, pe site-ul www.fgdspp.ro.
În ceea ce privește calculul contribuțiilor anuale conform Normei nr.2/2013, este de menționat
faptul că prin Hotărârea ASF nr.20/27.02.2014 pentru aplicarea în anul 2014 a prevederilor
art.10 alin (1) din Norma nr.2/2013, s-a dispus ca pentru anul 2014 să se facă o derogare de la
normă, în sensul constituirii necesarului FGDSPP în baza valorii rezultate din calculul cel mai
recent, respectiv pentru anul 2013.
Astfel, pentru anul 2014, ASF prin Decizia nr.130/15.04.2014 a aprobat calculul contribuțiilor
anuale aferente fiecărui fond de pensii private datorate de administratorii de fonduri de pensii
private FGDSPP.
În vederea întăririi capacității instituționale, precum și pentru punerea în aplicare a Legii
187/2011, Fondul de garantare a continuat să elaboreze proceduri interne, a revizuit și completat
reglementări și proceduri interne, care au fost supuse aprobării Consiliului de administrație al
FGDSPP.

INFORMAȚII GENERALE

FGDSPP urmărește permanent ca prin managementul eficient al resurselor sale să își
consolideze capacitatea de a răspunde în mod adecvat în cazul producerii unor evenimente de
natură a necesita intervenția sa prin plata de compensații 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 şi asigura plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la
fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau
furnizorii de pensii private, după caz.
FGDSPP 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 FGDSPP 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.
De asemenea, odată cu apariția cadrului legislativ privind plata pensiilor din sistemul de pensii
private, FGDSPP va elabora norma privind compensarea pierderilor participanților și/sau
beneficiarilor la fondurile de pensii private.

STRATEGIA DE IVESTIȚII PRIVIND RESURSELE FINANCIARE ALE FGDSPP
Strategia de investiții a FGDSPP, conține obiectivele și restricțiile investiționale, precum și
responsabilitățile privind luarea deciziilor investiționale. Obiectivul investițional al FGDSPP îl
reprezintă investirea într-o manieră care să asigure securitatea și lichiditatea resurselor financiare
și fructificarea acestora într-un mod adecvat profilului de risc și practicilor prudențiale.
Astfel, prin Hotărârea nr.32/01.04.2014, ASF a aprobat Strategia anuală de investire a resurselor
financiare ale FGDSPP pentru anul 2014.
Strategia de investiții a FGDSPP, în anul 2014, a avut în vedere:
- gestiunea resurselor financiare destinate administrării și funcționării pe termen scurt, în
raport cu execuția Bugetului de venituri și cheltuieli,
- gestiunea resurselor destinate garantării pe termen lung, în raport cu natura și obligațiile
administratorilor față de participanții și beneficiarii la sistemul de pensii private.
Investițiile vor fi realizate într-un mod care să asigure securitatea, minimizarea riscului,
lichiditatea și randamentul. Modalitatea de investire a resurselor finnaciare a fost compatibilă cu
obiectivele de risc ale FGDSPP, 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:
 cota de piață,
 valoare active,
 capital social,
 număr de clienți/unități,
 rată de solvabilitate,
 nivelul dobânzilor și al comisioanelor practicate.
Resursele financiare destinate garantării drepturilor din sistemul pensiilor private (contribuțiile
anuale) au fost plasate pe parcursul anului 2014 în titluri de stat (până la 70%) și depozite bancare
(până la 50%), 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 FGDSPP.

METODELE ACTUARIALE UTILIZATE PENTRU CALCULUL CONTRIBUŢIEI
ANUALE ŞI REZULTATELE ACESTOR CALCULE
FGDSPP 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 FGDSPP se face în mod distinct
pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv pentru fondurile de pensii facultative.
Necesarul FGDSPP 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 FGDSPP;

fondul_ x
tehnica

R

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

FGDSPP 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
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Unde:
fondul_ x
Rtehnica
fondul_ x
totala

R

fond _ x
tehnic

P

= rezerva tehnică a fondului x;
= rezerva totală a fondului x;

= provizionul tehnic al fondului x.

FGDSPP 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.
Atingerea de către administratori a nivelului rezervei tehnice calculate anual de către FGDSPP,
potrivit dispozitiilor art. 20 din Norma nr. 2/2013, se va realiza, eşalonat, pe o perioadă de maxim
8 ani.

În anul 2014, în baza Hotărârii ASF nr.20/27.02.2014, FGDSPP a constituit necesarul în baza
valorii rezultate din calculul cel mai recent, respectiv cel pentru anul 2013, efectuat conform
Normei nr. 2/2013. Astfel, contribuţiile anuale plătite de către administratori în anul 2014 au
însumat 457.160,10 lei (Tabel 1), reprezentând 15% din valoarea totală a necesarului FGDSPP,
spre comparație cu suma de 761.933,48 lei plătită în anul 2013, când valoarea contribuției a
reprezentat 25% din necesarul FGDSPP.
Tabel nr. 1: Lista contribuţiilor anuale pentru 2014
FOND PENSII

Societate de Administrare

Contribuţie 2014
(lei)

Pilon II
FPAP EUREKO

Eureko Societate de Administrare a fondurilor de pensii private

32.733,49

FPAP BCR

BCR Pensii, Societate de Administrare a fondurilor de pensii private

35.478,86

FPAP AZT Viitorul Tău

ALLIANZ-TIRIAC Pensii private Societate de Administrare a
fondurilor de pensii private

108.155,42

FPAP ING

ING Pensii Societate de Administrare a unui fond de pensii
administrat privat

111.708,85

FPAP ARIPI

GENERALI Societate de Administrare a fondurilor de pensii private

39.851,53

FPAP VITAL

AEGON Pensii - Societate de Administrare a fondurilor de pensii
private

25.168,69

FPAP BRD

BRD Societate de Administrare a fondurilor de pensii private

24.102,28

FPAP ALICO

ALICO Societate de Administrare a fondurilor de pensii private

69.925,53

NECESAR FOND PII

447.124,65

Pilon III
FPF ING OPTIM

ING ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA

FPF EUREKO Confort

EUREKO Societate de Administrare a fondurilor de pensii private

FPF BRD Medio

BRD Societate de Administrare a fondurilor de pensii private

NECESAR FOND PIII

Suma totală încasată până la 31.12.2014 din contribuții anuale este de 1.219.093,57 lei.

8.377,58
395,51
1.262,36
10.035,45

COLECTAREA CONTRIBUȚIILOR ANUALE ȘI PLASAMENTELE EFECTUATE
Resursele financiare ale FGDSPP au fost constituite din contributiile administratorilor de fonduri
de pensii private obligatorii și a adminstratorilor de fonduri de pensii facultative, ce au fost
încasate până la data de 30 aprilie 2014 și au fost plasate în depozite bancare și titluri de stat,
conform strategiei de investiții pe anul 2014. La acestea s-au adăugat resursele financiare
disponibile la 31 decembrie 2013 și sumele rezultate din fructificarea disponibilităților plasate.
Cheltuielile de administrare aferente au fost suportate din veniturile bugetului propriu de venituri
și cheltuieli, conform prevederilor art. 15, alin. (2) din Legea 187/2011.
Situația privind resursele financiare, situația activelor și a obligațiilor, precum și situația detaliată a
investițiilor FGDSPP au fost întocmite lunar și comunicate ASF, în conformitate cu prevederile
Normei nr. 18/2012.
Resursele financiare disponibile în vederea garantării drepturilor din sistemul de pensii private,
sunt evidențiate în tabelul de mai jos:
-lei-

Tabelul nr. 2: Resurse financiare pentru garantare
Nr.
Crt.

Denumire indicatori

Resurse
disponibile
la
31.12.2013

1.

Contribuții anuale,
din care:

761.933,48

0

1.1.

Contribuții anuale - P II

745.207,74

1.2.

Contribuții anuale - P III

2.

Venituri din fructificarea plasamentelor,
din care:

2.1.

Sume rezultate din fructificarea plasamentelor PII

2.2.

Sume rezultate din fructificarea plasamentelor PIII

Total resurse garantare

Trim I
2014

Trim II
2014

Trim IV
2014

457.160,10

0,00

0,00

1.219.093,58

0

447.124,65

0,00

0,00

1.192.332,39

16.725,74

0

10.035,45

0,00

0,00

26.761,19

12.872,58

1.396,97

4.218,41

1.635,66

1.821,08

21.944,70

12.631,67

1.396,97

4.024,02

1.529,39

1.694,09

21.276,14

240,91

0

194,39

106,27

126,99

668,56

774.806,06

1.396,97

461.378,51

1.635,66

1.821,08

1.241.038,28

Structura grafică a constituirii resurselor pentru garantare în anul 2014 este expusă mai jos:
Fig. nr. 4
Resurse pentru garantare in anul 2014
1%
Soldul disponibilitatilor la 31 decembrie 2013

37%
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Resurse
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2014

Venituri din fructificare

În concordanță cu prevederile strategiei de investiții pe anul 2014, resursele financiare au fost
plasate în depozite bancare constituite la bănci comerciale din România și titluri de stat emise de
Ministerul de Finanțe al României după cum urmează:
 pe parcursul anului 2014 au fost constituite 13 depozite la 3 instituții bancare (Raiffeisen
Bank, Banca Transilvania și CEC Bank), având ca valori sume cuprinse între 7.140,35 lei
și 575.277,23 lei. Perioada de constituire a depozitelor a variat de la 6 zile la 365 de zile,
în funcție de oportunitățile financiare avute la dispoziție de către FGDSPP, iar dobânda
obținută a variat de la 0,65% pentru depozitele constituite pe termen scurt, până la 2,95%
pentru depozitele cu scadență la 1 an.
 în primul semestru din anul 2014, Fondul de garantare a achiziționat un set de 60 de titluri
de stat, emise de Ministerul Finantelor Publice, valoarea nominală a fiecăruia fiind de
10.000 de lei. Valoarea totală a tranzacției a fost în sumă de 653.309,40 lei, considerând
valoarea de piață și dobânda acumulată de la data plății ultimului cupon până la data
tranzacției.
Lista depozitelor constituite pe parcursul anului 2014 este descrisă în tabelul cu numărul 3:
Tabel nr. 3 – Depozite bancare pe parcursul anului 2014
Nr.
Crt.

Data
constituire

Data
scadenta

Durata in
zile

Banca

Dobanda %

Depozit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10.01.2014
10.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
28.02.2014
03.03.2014
31.03.2014
30.04.2014
30.04.2014
12.05.2014
12.05.2014
15.05.2014
14.08.2014

10.01.2015
10.01.2015
03.03.2014
28.02.2014
31.03.2014
03.04.2014
30.04.2014
06.05.2014
07.05.2014
12.05.2015
12.05.2015
15.05.2015
14.05.2015

365
365
31
28
31
31
30
6
7
365
365
365
273

Raiffeisen - Pilon3
Raiffeisen - Pilon2
Banca Transilvania - Pilon 2
CEC Bank - Pilon2
CEC Bank - Pilon2
Banca Transilvania - Pilon 2
CEC Bank - Pilon2
Banca Transilvania - Pilon 2
CEC Bank - Pilon2
Banca Transilvania - Pilon 2
Raiffeisen - Pilon3
CEC Bank - Pilon2
Banca Transilvania - Pilon 2

2,75%
2,95%
2,30%
2,00%
2,10%
2,40%
2,00%
1,40%
0,65%
2,90%
2,30%
2,75%
2,25%

16.964,78 lei
206.113,72 lei
318.213,65 lei
233.496,01 lei
233.872,15 lei
318.843,89 lei
234.248,90 lei
575.277,23 lei
393.666,00 lei
233.138,95 lei
10.190,97 lei
110.754,35 lei
7.140,35 lei

Caracteristicile titlurilor de stat aflate în portofoliu investițional al FGDSPP sunt prezentate în
tabelul cu numărul 4:
Tabel 4 – Titluri de stat
Emitent

Vanzator/
Intermediar

Cod ISIN

Data
Data
tranzactiei decontarii

Data
emisiunii
initiale

Data
ultimului
cupon

Data
Rata cupon
scadentei

Ministerul
Banca
Finantelor
RO1320DBN022 21.05.2014 21.05.2014 20.03.2013 29.04.2014 29.04.2020
Transilvania
Publice

5,75%

Valoarea
nominala
600.000,00

Valoarea
Nr. de
evaluata la
titluri
31.12.2014
60

708.950,05

Lista instrumentelor financiare din portofoliul investițional al FGDSPP, considerând valorile
actualizate la data de 31 decembrie 2014, așa cum au fost raportate și către ASF este prezentată în
tabelul cu numărul 3:
Tabel nr. 5 – Lista instrumentelor din portofoliu
Data
Cod ISIN
evaluare Denumire Resurse financiare
2014-12-31 Conturi curente (RO)
2014-12-31 Conturi curente (RO)
2014-12-31 Depozite în lei şi valută convertibilă (RO)
2014-12-31 Depozite în lei şi valută convertibilă (RO)
2014-12-31 Depozite în lei şi valută convertibilă (RO)
2014-12-31 Depozite în lei şi valută convertibilă (RO)
2014-12-31 Depozite în lei şi valută convertibilă (RO)
2014-12-31 Depozite în lei şi valută convertibilă (RO)
2014-12-31 Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an (RO) RO1320DBN022
2014-12-31 Sume in curs de rezolvare
2014-12-31 Alte sume
Total

Valoare
Valoare
Rata
Data
Data
Data
Data
Emitent
actualizata
achizitie
dobanda emitere maturitate achizitie decontare
RAIFFEISEN BANK
3.040,18
3.040,18
RAIFFEISEN BANK
272,14
272,14
BANCA TRANSILVANIA
237.514,84
233.138,95
2,90 2014-05-12 2015-05-12
CEC BANK
112.673,59
110.754,35
2,75 2014-05-15 2015-05-15
RAIFFEISEN BANK
206.451,52
206.113,72
2,95 2014-01-10 2015-01-10
RAIFFEISEN BANK
16.990,70
16.964,78
2,75 2014-01-10 2015-01-10
RAIFFEISEN BANK
10.342,67
10.190,97
2,30 2014-05-12 2015-05-12
BANCA TRANSILVANIA
7.202,38
7.140,35
2,25 2014-08-14 2015-05-14
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
708.950,05
651.229,95
5,75 2013-03-20 2020-04-29 2014-05-21 2014-05-21
113,45
113,45
2.079,45
2.079,45
1.305.630,97 1.241.038,29

Diferența rezultată între valoarea totală actualizată și valoarea totală de achiziție reprezintă
randamentul investițional al FGDSPP pentru anul 2014, acesta fiind de 5,20%, raportat la o
inflație de 1,40% , în comparație cu randamentul investițional al anului 2013 de 3,38%, raportat la
o inflație de 1,55%.
În anul 2014, fondul de garantare și-a consolidat rezultatele bune din anul 2013, primul an de
administrare, cu noi randamente optime, în pofida unui mediu financiar cu dobânzi în continuă
scădere.
Valoarea totală a activelor fondului de garantare a ajuns la 1.305.630,97 lei, cu 68,51% mai mult
decât la finalul anului 2013, creștere datorată încasării de noi contribuții anuale și rezultatelor
investiționale pozitive.
Fondul de garantare investește numai pe piața din România și se situează în categoria investitorilor
instituționali de mici dimensiuni.
De la lansare și până la 31.12.2014, fondul de garantare a primit în administrare, în vederea
protejării drepturilor participanților la sistemul de pensii private, contribuții totale în valoare de
1.219.093,58 lei și a adăugat prin activitatea investițională, câștiguri nete în valoare de 86.537,39
lei , în beneficiul protecției sporite a participanților.
Din punct de vedere al performanței investiționale, fondul de garantare a realizat de la lansare, în
luna iulie 2013 și până la 31.12.2014 (18 luni), un randament investițional total de 7,10% și un
randament mediu anualizat de 4,73%, foarte bun pentru profilul de risc redus, specific acestui
fond. Inflația cumulata pe 2013 și 2014 a fost de 2,95%, astfel că randamentul investițional total a
fost mult peste inflație.
Activitatea fondului de garantare este reglementată foarte strict, iar banii și evidența lor și a
portofoliului de investiții este ținută distinct pe tipuri de activități și pe pilonul II, respectiv pilon
III. În plus, legislația reglementează foarte strict investițiile fondului, care sunt direcționate în
totalitate în instrumente cu risc foarte scăzut.

Structura portofoliului investițional al FGDSPP, în care se observă ponderea activelor financiare
este prezentată în figura cu numărul 5.
Fig nr. 5 – Structura portofoliu investițional

45.28%

Depozite în lei şi valută convertibilă
Conturi curente si altele

54.30%

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an

0.42%

Ponderea resurselor financiare, plasate în depozite bancare, este în sumă de 591.175,70
lei(45,28%), respectând limita maximă de 50% prevăzută de strategia anuală de investire.
Veniturile încasate din fructificarea resurselor financiare plasate în depozite bancare, până la 31
decembrie 2014, sunt în cuantum de 9072,12 lei(0,42%), din care 427,65 lei aferent PIII.
De asemenea, la data de 31.12.2014, structura depozitelor constituie la bănci comerciale din
România este expusă în figura cu numărul 6.
Fig. nr. 6: Structura depozitelor bancare la 31.12.2014

Depozite pentru activitatea de garantare
Raiffeisen Bank
39.55%

Banca Transilvania
41.40%
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19.06%

Valoarea actualizată a titlurilor de stat este în sumă de 708.950,05 lei, reprezentâd 54,30% din
totalul resurselor financiare pentru garantare, față de limita de maxim 70% prevăzută în strategia
anuală de investire.
Până la data de 31 decembrie 2014 nu au fost înregistrate venituri prin încasarea de cupoane de
dobândă, acestea urmând a fi încasate pe parcursul semestrului I din 2015.

Graficul cu numărul 7 arată evoluția valorii de piață și a valorii actualizate cu dobânda calculată
lunar a titlurilor deținute în portofoliu de Fondul de garantare.
Fig nr. 7
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Pe parcursul anului 2014 dobanda calculată lunar a crescut cu o sumă medie în cuantum de
2.788,36 lei, iar valoarea de piață a fluctuat, conform cotațiilor furnizorului Bloomberg, evoluția
lunară putând fi observată în graficul de mai jos:
Fig. nr.8
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În anul 2014, în cadrul FGDSPP, 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 ale drepturilor participanților și beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul
imposibilității asigurării lor de către administratorii de fonduri de pensii private.

FGDSPP 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 FGDSPP
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.
FGDSPP 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 FGDSPP 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 FGDSPP, formând un sistem integrat și
coerent, prin stabilirea de obiective specifice. Această abordare permite FGDSPP 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 FGDSPP pe parcursul anului 2014, 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 FGDSPP, 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, FGDSPP a elaborat și actualizat o serie de
proceduri și regulamente ce au fost avizate de către Consiliul de Administrație.

FGDSPP urmărește permanent ca prin managementul eficient al resurselor sale să își
consolideze capacitatea de a răspunde în mod adecvat în cazul producerii unor evenimente de
natură a necesita intervenția sa, prin plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii
private, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de plată a pensiilor.
Resursele financiare ale FGDSPP sunt constituite din contribuţiile şi cotizaţiile plătite de
către administratorii de fonduri de pensii private, participanți la Fondul de garantare, din profitul
reinvestit realizat din plasamente.

Proveniența resurselor Fondului de
garantare în anul 2014
În anul 2014, contribuţiile anuale
venituri din contribuții
anuale

plătite de către administratorii de fonduri
22.19%

sume din profit reinvestit

3.04%

de pensii private au însumat 457.160 lei,
cu 41% mai puțin decât în anul
precedent,

în timp ce sumele pentru

acoperirea cheltuielilor de administrare și
sume pentru acoperirea
cheltuielilor de
administrare și
funcționare
74.77%

funcționare au totalizat 1.540 mii lei, cu
11,27% mai mult față de anul precedent.

Pe baza plasamentelor realizate, în condiţiile respectării Strategiei de investire a resurselor
FGDSPP, s-a înregistrat un profit reinvestit în valoare de 62.650 lei.

INVESTIREA RESURSELOR FINANCIARE
Și în anul 2014 s-a urmărit cu prioritate investirea eficientă şi în condiţii de minimizare a
riscului a resurselor financiare disponibile ale FGDSPP, în conformitate cu Strategia anuală
privind expunerea FGDSPP, aprobată de Consiliul de administraţie al ASF. Aceasta are ca
obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv
complementar randamentul acestora. Politica de investiţii a FGDSPP a fost implementată de către
conducerea executivă printr-un sistem adecvat de autorizare, aprobare, control şi urmărire a
realizării tranzacţiilor financiare.

resurse incasate în lei
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Istoric încasări resure Fond de garantare pe activități

În cursul anului 2014, capitalul mediu investit a fost de 2.759.558 lei, în creştere cu 28,54% faţă
de anul 2013, când s-a situat la nivelul de 2.146.827 lei.
Ponderea investiţiilor în titluri de stat a crescut de la 0% din total resurse investite la începutul
anului, la 60,08% la 31 decembrie 2014, în sumă absolută creşterea reprezentând 732.508 lei.
Plasamentele efectuate au avut maturităţi atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung.
Structura plasamentelor aferente activității de garantare 2013 -2014:

an 2013
depozite la termen
titluri de stat
an 2014

SITUAŢIILE FINANCIARE la 31.12.2014
Bilanţul contabil al FGDSPP la 31.12.2014, se prezintă astfel:
-leiActiv
1. Active
imobilizate,
din care :
 Imobilizări
necorporale
 Imobilizări
corporale
 Imobilizări
financiare
2. Active circulante,
din care:
 Materiale
consumabile
 Investiții
financiare pe
termen scurt
 Conturi la bănci
și casă

 Alte creanțe
3. Cheltuieli in
avans
TOTAL Activ

Pasiv
31.12.2013

31.12.2014

85.080

786.892

1.149

0

83.625

54.384

306

732.508

 Rezultat reportat

1.379.345

944.624

 Profitul exercițiului
financiar

4.496

3.164

0

591.176

1.374.831

339.476

18

10.808

4.871
1.469.296

1. Capitaluri proprii,
din care :
 Fond Garantare
 Rezerve

 Repartizare profit
2. Datorii total,
din care:
 Datorii care trebuie
plătite într-o
perioadă de până la
un an
 Datorii care trebuie
plătite într-o
perioadă mai mare
de un an

54 3. Venituri in avans
1.731.570

TOTAL Pasiv

31.12.2013

31.12.2014

1.313.440

1.603.604

774.806

1.241.038

0

0

910.584

538.634

-371.950

-176.068

0

0

155.856

127.966

155.856

127.966

0

0

0

0

1.469.296

1.731.570

Situaţia încasărilor şi plăţilor FGDSPP în anul 2014 se prezintă astfel:
a) Încasări, total 2.033.101 lei, din care:
 457.160 lei, din contribuţiile anuale aferente Fondului de garantare pe baza aprobării
acestora de către ASF și transmiterii înștiințărilor către administratorii de fonduri de
pensii private;
 9.072 lei, venituri realizate din investirea contribuțiilor anuale aferente Fondului de
garantare, care vor fi ulterior utilizate pentru suplimentarea resurselor acestui fond;
 1.540.466 lei, venituri realizate din comisioane specifice FGDSPP, reprezentând sume
pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare;

 25.532 lei, dobânda încasată din investirea resurselor financiare pentru administrare și
funcționare;
 871 lei, alte resurse financiare pentru administrare și funcționare.
b) Plăţi, total 1.830.843 lei, din care:
 1.830.843 lei reprezentând cheltuielile curente de administrare și funcţionare a
FGDSPP.

REZULTATUL FINANCIAR AL FGDSPP
Conform prevederilor normelor de contabilitate aplicabile FGDSPP: "(1) În contabilitatea
Fondului de garantare, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului
financiar şi distinct pentru activitatea de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale
beneficiarilor Fondului de garantare şi respectiv pentru activitatea proprie legată de
administrarea şi funcţionarea sa. (2) În cadrul situaţiilor financiare anuale, profitul sau pierderea
se evidenţiază la nivelul Fondului de garantare ca şi persoană juridică de drept public, prin
însumarea valorii corespunzătoare celor două activităţi."
Astfel, veniturile totale și cheltuielile totale efectuate sunt prezentate în tabelul următor:
31.12.2013

31.12.2014

Variația

1

Venituri totale

1.459.805

1.666.859

+ 207.054

2

Cheltuieli Totale

1.831.755

1.842.927

+ 11.172

3

Rezultatul exercițiului

-371.950

-176.068

+ 195.882

Veniturile totale ale FGDSPP realizate în anul 2014, în sumă de 1.666.859 lei, provin din:
 1.540.465 lei – venituri din comisioane specifice FGDSPP;
 62.650 lei – venituri din dobânzi aferente depozitelor la termen şi cupoane fixe
aferente titlurilor de stat cuvenite investirii resurselor financiare ale FGDSPP în
cursul anului 2014;
 63.744 lei – alte venituri din activitatea curentă, în care sunt incluse evaluările
activelor fondului de garantare.
Cheltuielile totale ale FGDSPP realizate în anul 2014, în sumă de 1.842.927 lei, provin din:
 1.064.285 lei – cheltuieli cu salariile, reprezentând 57,75% din totalul cheltuielilor.
Cheltuielile cu salariile au reprezentat 63,85% în raport cu veniturile obţinute de
Fondul de garantare;
 343.672 lei – cheltuieli cu fondurile bugetelor speciale;






399.911 lei – cheltuieli cu alte bunuri și servicii executate de terţi (21,70% din
totalul cheltuielilor), din care:
o 74.198 lei, cheltuieli cu chiria;
o 23.262 lei, cheltuieli poștă, telecomunicații, internet;
o 20.250 lei, cheltuieli cu onorariu auditorului financiar;
o 60.651 lei, cheltuieli cu materiale consumabile, bunuri de natura obiectelor
de inventar și alte cheltuieli de exploatare;
o 221.550 lei, alte cheltuieli cu servicii executate de terţi și colaboratori.
29.906 lei – cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
5.153 lei – alte cheltuieli financiare din evaluarea activelor.

Evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi profitului FGDSPP în perioada 2012-2014:
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Exercițiul financiar al FGDSPP pe anul 2014 s-a încheiat cu o pierdere de 176.068 lei, mai mică
decât în anul 2013 cu 195.882 lei.
În sinteză execuția rezultatul exercițiului financiar la 31.12.2014 se prezintă astfel:
 Rezultat din activitate de administrare
- 270.057 lei
 Rezultat din activitate de garantare
+ 93.989 lei
 Rezultat financiar cumulat
- 176.068 lei
Se previzionează că în exercițiul financiar următor pierderea va fi recuperată în proporție
de 50% și începând cu anul 2016, FGDSPP va înregistra profit, rezultatul activității de
administrare tinzând către zero, prin egalizarea veniturilor cu necesarul pentru acoperirea
cheltuielilor de administrare și funcționare.
Auditarea Situaţiilor financiare la 31 decembrie 2014 ale FGDSPP s-a efectuat de către
auditorul financiar KPMG Audit SRL.

AUDIT INTERN
Activitatea de audit intern desfășurată pe parcursul anului 2014 a contribuit, prin activități
specifice, la garantarea drepturilor participanţilor și beneficiarilor, precum și la buna desfășurare a
activității de administrare și funcționare a entităţii.
Printr-o abordare disciplinată si sistematică de evaluare și îmbunătățire a eficacității
managementului riscului, controlului intern și proceselor de conducere, auditul intern sprijină
entitatea în vederea atingerii obiectivelor.
Conform organigramei stabilite prin statutul FGDSPP, auditul intern s-a desfășurat prin
Compartimentului de audit intern, de către persoana numită prin Decizie a Directorului general.
Compartimentul de audit intern se află în subordonarea directă a Consiliului de administrație al
FGDSPP.
În luna ianuarie, Planul de audit intern pentru anul 2014, aprobat de Consiliul de administrație a
fost transmis spre notificare ASF, conform prevederilor legale.
Tematica misiunilor de audit intern derulate pe parcursul anului 2014, conform Planului anual de
audit intern, a cuprins atât aspecte legate atât de activitatea de administrare și funcționare a
FGDSPP, cât și aspecte legate de activitatea de garantare, în vederea îndeplinirii scopului prevăzut
de Legea 187/2011.
Astfel, au fost auditate activități privind:
1. întocmirea și revizuirea procedurilor operaționale și a actelor normative în cadrul
FGDSPP;
2. implementarea Strategiei de investire a resurselor financiare ale FGDSPP;
3. elaborarea și implementarea Normei 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției
anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private FGDSPP;
4. colectarea, plasarea și evidențierea resurselor financiare destinate garantării drepturilor
participanților și beneficiarilor sistemului de pensii private;
Misiunile de audit aferente activității de garantare, respectiv administrare și funcționare a
FGDSPP 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 FGDSPP, precum și a prevederilor legale incidente.

Misiunile de audit intern desfășurate în anul în 2014 au cuprins:
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 implementare a recomandărilor formulate de auditor în vederea
eliminării neconformităților constatate;
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 FGDSPP în cadrul ședințelor periodice.
Semestrial, conform prevederilor legale auditorul intern a transmis Autorității de Supraveghere
Financiară rapoarte 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 Fondul de garantare, 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 Fondul de garantare, 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.
În cadrul FGDSPP, 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
Scopul urmărit în desfășurarea activității de control intern l-a constituit atingerea obiectivelor
principale ale Fondul de garantare, 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.
Astfel, la începutul anului 2014 a fost elaborat Planul anual de control intern pentru anul 2014,
plan care a fost aprobat de Directorul General și care a fost revizuit în luna iunie 2014.
Acest plan a cuprins un număr de 6 activități de control intern, care au fost efectuate de persoana
responsabilă cu activitatea de control intern în cadrul FGDSPP, iar raportul fiecărei activități de
control intern a fost avizat de Directorul General.
Deasemenea, în conformitate cu Norma 18/2012 privind obligațiile de raportare și transparență
ale FGDSPP a drepturilor din sistemul de pensii private, emisă de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, au fost întocmite două rapoarte semestriale privind activitatea de
control intern, care au fost avizate de Directorul general și transmise în formatul standard XML
către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
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.

