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Sistemul de pensii private 

din România pune accent pe 

siguranţă. Cele mai importante 

elemente de siguranţă ale 

sistemului derivă din protecţia 

pe care legislaţia o oferă 

participantului. Fondul de 

garantare a drepturilor 

participanţilor din sistemul de 

pensii private reprezintă unul 

dintre cele mai importante 

elemente din 

complexul de 

garanţii cu 

privire la 

siguranţa 

sistemului de 

pensii private, 

prevăzute în 

legile de bază 

ale Pilonului II, 

respectiv 

Pilonul III. 

  

În 2016, 

cota de 

contribuţie virată către Pilonul 

II al pensiilor private a fost de 

5,1% 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. Pentru anul 2017 se 

prevede menţinerea 

contribuţiei pentru Pilonul II la 

nivelul de 5,1% și păstrarea  

 

deductibilităţii fiscale a 

contribuţiilor aferente Pilonului 

III în limita a 400 de euro anual.  

 

Fondul de garantare a 

drepturilor din sistemul de 

pensii private garantează 

drepturile participanţilor şi 

beneficiarilor din sistemul de 

pensii private şi are rolul de a 

compensa 

eventualele 

pierderi ale 

acestora, atât 

în perioada 

de acumulare 

a contribuțiilor 

cât şi după 

deschiderea 

dreptului la 

pensie, 

provenite din 

incapacitatea 

administratorilor sau furnizorilor 

de pensii de a onora obligaţiile 

asumate, oricât de mică ar fi 

probabilitatea apariţiei unui 

astfel de scenariu. 

Chiar dacă s-a 

confruntat cu diverse 

transformări şi modificări ale 

pieţei, activitatea FGDSPP în 

2016 a fost marcată şi de unele 

modificări legislative referitoare 

la sistemul de raportare 
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contabilă în domeniul pensiilor 

private şi la inventarierea 

elementelor patrimoniale.  

 

Norma nr. 2/2013 privind 

calculul actuarial al 

contribuţiei anuale, prevede 

că 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.  

Contribuţiile anuale ale 

administratorilor de fonduri de 

pensii private (atât Pilonul II, 

cât şi 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 FGDSPP  

Norma nr. 14/2015 – Norma privind reglementările contabile conforme cu Directivele  Europene aplicabile 

sistemului de pensii private, emisă de ASF, cu modificările şi completările ulterioare 

Norma nr. 2/2013 – Norma privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de 

fonduri de pensii private Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private 

Norma nr. 3/2015 – Norma privind obligațiile de raportare și transparență ale FGDSPP 
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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, după 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), Consiliului de Administrație.   

 

 

In anul 2016, 

componenţa Consiliului de 

Administraţie a fost 

următoarea: 

 Cristian Roşu – 

Președinte 

 Crinu Andanuţ – 

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  

 

 

mailto:office@fgdspp.ro
http://www.fgdspp.ro/
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Structura organizatorica FGDSPP 

desfăşoară activitatea 

urmărind cele mai înalte 

standarde de integritate, 

competenţă  profesională, 

responsabilitate şi 

corectitudine.   

Din punct de vedere 

organizatoric structura FGDSPP 

nu s-a modificat,  organigrama 

fiind cea aprobată prin 

Hotărârea Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private nr. 1/2012 și este 

următoarea: 
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I. Conform  Strategiei de 

investiţii aprobată pentru anul 

2016, resursele financiare ale 

FGDSPP au fost plasate în 

depozite bancare şi titluri de stat.  

Valorile și procentele 

specificate în prezentul capitul 

sunt calculate conform 

prevederilor Normei nr.3/2015 , 

aceastea fiind diferite de valorile 

raportate în situatiile financiare 

anuale, întocmite conform 

Normei nr.14/2015..  

In anul 2016, referitor la 

activitatea privind garantarea 

drepturilor beneficiarilor din 

sistemul de pensii private, 

valoarea totală a activelor 

fondului de garantare, a crescut 

cu 28%, la nivelul de 2.334.575 lei 

– valoare evaluată a activelor, 

comparativ cu nivelul de la finalul 

anului 2015 – 1.822.733 lei, 

creştere datorată încasării de noi 

contribuţii şi rezultatelor 

investiţionale pozitive. 

Fondul de garantare 

investeşte numai pe piaţa din 

România şi se situează în 

categoria investitorilor 

instituţionali de mici dimensiuni. 

 

De la lansare şi până în 

prezent, fondul de garantare a 

primit în administrare, în vederea 

protejării drepturilor participanţilor 

la sistemul de pensii private, 

contribuţii totale în valoare de 

2.133.019 lei şi a adăugat prin 

activitatea investiţională, 

câştiguri nete în valoare de 

201.557 lei, (2.334.575 lei – valoare 

evaluată a activelor) în beneficiul 

protecţiei sporite a participanţilor. 

 

Din punct de vedere al 

performanţei investiţionale, 

fondul de garantare a realizat de 

la lansare, în luna iulie 2013 şi 

până în prezent (3 ani şi 

jumătate), un randament 

investiţional total de 9,45% şi un 

randament mediu anualizat de 

2,70%, specifice profilului de risc 

redus in contextul investiţional 

actual.  

 

Randamentul investiţional 

pe anul 2016 a fost de 2,55%. 

 

De asemenea, analizând 

emitenţii din portofoliul 

investiţional al FGDSPP, conform 

datelor publicate şi disponibile pe 

parcursul anului 2016, se poate 

constata, pe lângă respectarea 

parametrilor şi a prevederilor 

strategiei anuale, o selecţie 

oportună a acestora şi a 

instrumentelor financiare, astfel, 

fiecare din cei patru emitenţi cu 

care s-au semnat contracte de 

depozit (ING Bank, BRD, Banca 

Transilvania şi Libra Bank), a 

obţinut profit net, şi a menţinut 

nivelul indicatorului solvabilităţii 

peste cerinţa reglementară.  

 

Depozitele constituite au 

avut scadenţe între 1 an şi 3 ani şi 

valori diferite, astfel încât să 

asigure o echilibrare a 

plasamentelor, urmărind atât 

minimizarea riscului, dar şi 

obţinerea unui randament bun al 

investiţiilor. 

Ponderea resurselor 

financiare menţinute în depozite 

bancare, per emitent poate fi 

observată în graficul de mai jos 

(grafic 1). 

Grafic 1 

 

 

În ceea ce priveşte 

investirea resurselor financiare în 

titluri de stat, pe parcursul anului 

2016, fondul de garantare a 

alocat noi sume din contribuţiile 

anuale încasate, crescând astfel 

ponderea acestora în portofoliul 

investiţional la un nivel de 72,37%, 

comparativ cu 26,88% în depozite 

bancare (conform grafic 2).  

ING 

Bank 

3,33% 

Libra 

Bank 
40,32% 

BRD 
24,03% 

BT 
32,31% 

Depozite bancare 



 

6 din 22       Raport anual 2016 

FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE 

 
 

Suma disponibilă în conturi 

curente reprezintă valoarea 

cuponului încasat la finele lunii 

Decembrie 2016. 

Grafic 2 

 

 Suma investită, în valoare 

totală de 511.968 lei, mai putin 

dobanda achizitionata, a fost 

alocată pentru achiziţia unei noi 

emisiuni, având scadenţa în anul 

2022. 

Datele scadente a fiecărui 

din cele cinci ISIN-uri deţinute 

asigură o succesivitate anuală a 

lichidităţilor, randamentul obţinut 

la achiziţie fiind unul peste media  

descendentă observată în ultima 

perioadă. 

În anul 2016 au fost 

încasate cupoane în valoare de 

71.730 lei, aferente emisiunilor de 

titluri de stat achiziţionate de 

Fondul de garantare în anii 

anteriori, fiind astfel marcate 

fructificări aferente acestui tip de 

instrument financiar. 

 

Analizând piaţa, conform 

datelor disponibile pe site-ul BNR, 

în comparație cu randamentele 

instrumentele financiare din 

portofoliul FGDSPP, în graficele 

de mai jos (Grafic 3 și 4), se 

poate observa că randamentele 

la depozitele bancare şi la titluri 

de stat au scăzut pe parcursul 

anului 2016, continuând trendul 

din anii anteriori, evoluţia fiind 

influenţată de inflaţia redusă, 

îmbunătăţirea percepţiei de risc 

faţă de România şi reducerea 

dobânzii-cheie.  

Prin prisma celor arătate 

mai sus, se poate constata faptul 

că randamentul obținut de 

FGDSPP la achiziționarea titlurilor 

de stat și dobânzile obținute la 

contractarea depozitelor 

bancare, în conformitate cu 

prevederile Strategiei de Investiţii 

pentru anul 2016, se situează la 

un nivel peste randamentul 

mediu al pieței. 

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 scăzut.

Grafic 3 – Evoluție dobânzi depozite bancare 

 
* (ST) Short Term <1Y, (MT) Medium Term 1Y-2Y, (LT) Long Term >2Y 
** Sursa: BNR Baza de date interactivă 

Grafic 4 - Evoluţie randamente titluri de stat 

** Sursa: BNR Baza de date interactivă 
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II. Din punct de vedere 

legislativ, în cursul anului 2016 

nu au intervenit modificări 

semnificative în ceea ce 

privește legislația proprie, care 

să afecteze în mod direct 

activitatea de garantare a 

FGDSPP. 

De menţionat ar fi 

publicarea Normei nr. 34/2016 

privind sistemul de raportare 

contabilă semestrială în 

domeniul pensiilor private, ce 

înlocuieşte Norma nr. 9/2011 şi 

publicarea pentru dezbatere 

publică în luna Noiembrie 2016 

a unui proiect de normă de 

modificare şi completare a 

Normei 14/2015. Menționăm 

ca această normă a fost 

publicată în data de 

21.09.2015, fiind în vigoare de 

la 01.01.2016.  

De asemenea, în 

Decembrie 2016 a fost 

publicată Norma 40/2016 

pentru modificarea şi 

completarea Normei ASF nr. 

6/2015, privind gestionarea 

riscurilor operaţionale 

generate de sistemele 

informatice utilizate de 

entităţile reglementate, 

autorizate/avizate şi/sau 

supravegheate de ASF.  

 

Fondul de garantare a 

continuat procesul de 

elaborare conform 

prevederilor art. 10  pct. I) lit. e)  

și art. 25 alin (2) din 

Legea 187/2011, a celor două 

proiecte de normă:  

- Proiectul de Normă 

privind majorarea sau 

diminuarea contribuțiilor 

anuale datorate  

Fondului de garantare 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 transmise 

autorităţii de supraveghere 

pentru analiză şi aprobare. 

 

Conform prevederilor 

Legii 187/2011, în ultimul 

trimestru al anului 2015, prin 

Decizia nr. 3573/04.12.2015 s-a 

aprobat Strategia privind 

resursele financiare ale 

FGDSPP pentru anul 2016.  

 

În aplicarea acesteia, 

conducerea executivă a 

FGDSPP a întocmit trimestrial 

spre informarea Consiliului de 

Administraţie, Rapoarte asupra 

aplicării strategiei anuale de 

investiţii privind resursele 

financiare ale FGDSPP. 

În primul semestru al 

anului 2016, Consiliul de 

Administraţie al FGDSPP a 

avizat Raportul anual de 

activitate pentru anul 2015 şi 

Situaţiile financiare anuale 

însoţite de Raportul de audit, 

prevăzute în reglementările 

legale incidente. 

În urma aprobării 

acestora de către ASF, au fost 

publicate, în vederea 

respectării legislaţiei în materie, 

pe site-ul www.fgdspp.ro. 

 

Pentru anul 2016, ASF a 

aprobat prin Decizia nr. 

425/23.02.2016 calculul 

contribuţiilor anuale aferente 

fiecărui fond de pensii private 

datorate de administratorii de 

fonduri de pensii private. Prin 

derogare de la calcul în baza 

Hotărârii Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 

76/2015 și conform Normei nr. 

2/2013, FGDSPP a constituit 

necesarul în baza valorii 

rezultate din calculul cel mai 

recent, respectiv pentru anul 

2013. 

 

În vederea întăririi 

capacităţii instituţionale, 

precum şi pentru punerea în 

aplicare a Legii 187/2011, 

Fondul de garantare a 

continuat să elaboreze 

proceduri interne, a revizuit şi 

completat reglementări şi 

proceduri interne, care au fost 

supuse aprobării Consiliului de 

administraţie al FGDSPP. 

http://www.fgdspp.ro/
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1. INFORMAȚII GENERALE  

 

FGDSPP urmăreşte 

permanent ca prin 

managementul eficient al 

resurselor sale să îşi consolideze 

capacitatea de a răspunde în 

mod adecvat în cazul producerii 

unor evenimente de natură a 

necesita intervenţia sa prin plata 

de compensaţii  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 participanţilor şi/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 obligaţiile asumate şi 

asigură plata drepturilor 

participanţilor ori ale 

beneficiarilor la fondurile de 

pensii private, în cazul 

imposibilităţii asigurării lor de 

către administratori. 

 

Compensaţia va fi plătită 

de către FGDSPP numai în 

condiţiile în care ASF constată că 

administratorii de fonduri nu au 

capacitatea de a-şi onora 

obligaţiile asumate după 

utilizarea provizioanelor tehnice 

constituite şi a fondurilor proprii.  

 

De asemenea, odată cu 

apariţia cadrului legislativ privind 

plata pensiilor din sistemul de 

pensii private, FGDSPP va 

actualiza norma privind 

compensarea pierderilor 

participanţilor şi/sau beneficiarilor 

la fondurile de pensii private. 

 

 

 

 

 

2. STRATEGIA DE INVESTITII PRIVIND RESURSELE FINANCIARE ALE FGDSPP 

 

Strategia de investiţii a 

FGDSPP, conţine obiectivele şi 

restricţiile investiţionale, precum şi 

responsabilităţile privind luarea 

deciziilor investiţionale. 

 Obiectivul investiţional al 

FGDSPP îl reprezintă investirea 

într-o manieră care să asigure 

securitatea şi lichiditatea 

resurselor financiare şi 

fructificarea acestora într-un mod 

adecvat profilului de risc şi 

practicilor prudenţiale.  

ASF a aprobat Strategia 

anuala de investire a resurselor 

financiare ale FGDSPP pentru 

anul 2016, conform Deciziei nr. 

3573/04.12.2015. 

Strategia de investiţii a 

FGDSPP, în anul 2016, a avut în 

vedere: 

- gestiunea resurselor 

financiare destinate administrării 

şi funcţionării pe termen scurt, în 

raport cu execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli,  
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- gestiunea resurselor 

financiare destinate garantării pe 

termen lung în raport cu natura şi 

durata obligaţiilor 

administratorilor faţă de 

participanţii şi beneficiarii la 

sistemul de pensii private.  

Investiţiile au fost realizate 

într-un mod care să asigure 

securitatea, minimizarea riscului, 

lichiditatea şi randamentul. 

Modalitatea de investire a 

resurselor financiare a fost 

compatibilă cu obiectivele de 

risc ale FGDSPP, fiind aplicate 

reguli de diversificare prudentă a 

investiţiilor şi plasamentelor 

pentru evitarea dependentei 

excesive de un activ sau emitent. 

Principalele criterii luate în 

calcul în vederea plasării 

resurselor financiare în momentul 

selectării instituţiilor de credit au 

fost: 

- cota de piaţă 

- valoarea activelor 

- capitalul social 

- numărul de clienţi/unităţi 

- rata de solvabilitate 

- nivelul dobânzilor şi a 

comisioanelor practicate. 

 

Resursele financiare 

destinate garantării drepturilor 

din sistemul pensiilor private 

(contribuţiile anuale) au fost 

plasate pe parcursul anului 2016, 

în limitele stabilite în Strategia de 

investiţii, în titluri de stat (până la 

80%) şi în depozite bancare 

(până la 70%), la instituţii de 

credit selectate, potrivit celor 

precizate mai sus. 

Expunerea faţă de fiecare 

din emitenţi s-a făcut în cote 

relativ egale, iar expunerea faţă 

de un singur emitent nu a depăşit 

45% din activele FGDSPP. 

 

 

3. METODELE ACTUARIALE UTILIZATE PENTRU CALCULUL CONTRIBUŢIEI ANUALE ŞI REZULTATELE ACESTOR 

CALCULE 

 

FGDSPP are obligaţia 

calculării contribuţiilor anuale 

aferente fiecărui fond de pensii 

private conform Legii nr.187/2011 

şi Normei nr. 2/2013 privind 

calculul actuarial al contribuţiei 

anuale datorate de 

administratorii de fonduri de 

pensii private. 

 

Constituirea şi evidenţa 

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

x

xfondul

TehnicaFG RN
1

_

 

FGN
= necesarul FGDSPP;

xfondul

tehnicaR _

= 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 

 
xfond

tehnic

xfond

totala

xfondul

tehnica PRR ___ 

 

 

Unde: 
xfondul

tehnicaR _

= rezerva tehnică 

a fondului x; 
xfondul

totalaR _

= rezerva totală a 

fondului x; 
xfond

tehnicP _

= 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 
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un interval de încredere de 95% 

pentru calculul provizionului 

tehnic. 

 

Atingerea de către 

administratori a nivelului rezervei 

tehnice calculate anual de către 

FGDSPP, potrivit dispoziţiilor art.  

20 din Norma nr.  2/2013, se va 

realiza, eşalonat, pe o perioadă 

de maxim 8 ani. 

 

În anul 2016, în baza 

Hotărârii ASF nr. 76/2015, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 

977/30.12.2015, 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 2016 au însumat 456.764,59 

lei (Tabel 1), reprezentând 15% 

din valoarea totală a necesarului 

FGDSPP, atingându-se astfel un 

nivel de 2.133.018,27 lei, total 

contribuţii plătite, reprezentând 

70% din totalul resurselor 

financiare necesare pentru 

constituirea rezervelor tehnice. 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

FOND PENSII Societate de Administrare 

  

Contribuţie 2016 

(lei) 

Pilon II   

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 NN NN 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  57.902,18 

FPAP BRD BRD Societate de Administrare a fondurilor de pensii private  24.102,28 

FPAP ALICO METROPOLITAN LIFE Societate de Administrare a unui fond de pensii administrate privat 69.925,53 

NECESAR FOND PII 447.124,65 

Pilon III   

FPF NN OPTIM NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA 8.377,58 

FPF BRD Medio BRD Societate de Administrare a fondurilor de pensii private  1.262,36 

NECESAR FOND PIII 9.639,94 
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4. COLECTAREA CONTRIBUŢIILOR ANUALE ŞI PLASAMENTELE EFECTUATE 

 

Resursele financiare ale 

FGDSPP destinate garantării au 

fost constituite din contribuţiile 

administratorilor de fonduri de 

pensii private obligatorii și a 

administratorilor de fonduri de 

pensii facultative, care au fost 

încasate până la data de 30 

aprilie 2016 și au fost plasate în 

depozite bancare și titluri de 

stat, conform Strategiei de 

investiții pe anul 2016. La 

acestea s-au adăugat 

resursele financiare disponibile 

la 31 decembrie 2015 și sumele 

rezultate din fructificarea 

disponibilităților plasate. 

 

Având în vedere 

prevederile art. 15, alin. (2) din 

Legea 187/2011, cheltuielile de 

administrare aferente au fost 

suportate din veniturile 

bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli. 

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. 3/2015. 

 

Contribuţiile anuale 

cumulate de la constituirea 

fondului de garantare, în urma 

calculului conform Normei nr. 

2/2013, separate pe Pilon II, 

respectiv Pilon III, sunt 

prezentate în tabelele de mai 

jos, împreuna cu graficele 

ponderii plăţilor efectuate de 

fiecare dintre administratori, 

suma total încasată până în 

prezent pentru ambele 

piloane fiind de 2.133.018,27 

lei. 

 

Tabel 2 – Contribuţii PII   Tabel 3 – Contribuţii PIII  

Denumire Fond de 

Pensii 

Încasat 2013-

2016 (70%) 

FPF NN OPTIM 39.095,37 

FPF EUREKO Confort 1.450,20 

FPF BRD Medio 5.891,01 

TOTAL PIII 46.436,58 

 

 

Grafic 4 – Pondere contribuţii Pilon II 

 

8% 

24% 

25% 
9% 

13% 

5% 16% 

Pondere total contributii anuale Pilon II 

FPAP BCR

FPAP AZT Viitorul Tău

FPAP NN

FPAP ARIPI

FPAP VITAL

FPAP BRD

FPAP ALICO

Denumire Fond de Pensii 
Încasat 

2013-2016 (70%) 

Pilonul II 

 FPAP BCR 165.568,01 

FPAP AZT Viitorul Tău 504.725,29 

FPAP NN 521.307,97 

FPAP ARIPI 185.973,80 

FPAP VITAL 270.210,17 

FPAP BRD 112.477,31 

FPAP METROPOLITAN LIFE 326.319,14 

TOTAL PII 2.086.581,69 
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Grafic 5 – Pondere contribuţii Pilon III 

 
 

 

Important de menţionat 

ar fi că în prima jumătate a 

anului 2016, ASF a decis să 

retragă autorizația Fondului de 

pensii facultative Eureko 

Confort, prin Decizia nr. 

837/07.04.2016, după ce 

operațiunea de fuziune a 

fondului cu cel de pensii 

facultative Aegon Essential s-a 

finalizat. 

ASF a aprobat 

autorizarea definitivă a fuziunii 

celor două fonduri de pensii 

facultative, prin absorbția 

Eureko Confort, la jumătatea 

lunii noiembrie a anului 

precedent. 

Potrivit legislației, 

procesul de autorizare a 

fuziunii a cuprins două etape, 

prealabilă și definitivă. 

Autorizarea prealabilă a fost 

aprobată în iulie 2015. 

 

          

84% 

3% 13% 

Pondere total contributii anuale Pilon III 

FPF NN OPTIM

FPF EUREKO Confort

FPF BRD Medio
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21.58% 

4.02% 

74.40% 

Proveniența resurselor FGDSPP 

în anul 2016 

resurse  din contribuții anuale 

sume din dobanzi

sume pentru acoperirea 

cheltuielilor de administrare 

și funcționare 

 

FGDSPP urmăreşte permanent ca prin managementul financiar eficient al resurselor sale să îşi 

consolideze capacitatea de a răspunde în mod adecvat în cazul producerii unor evenimente de natură a 

necesita intervenţia 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, participanţi la Fondul de garantare, precum şi din venituri din 

dobânzi realizat din plasamente în depozite bancare la termen şi titluri de stat. 

 

În anul 2016, contribuţiile anuale plătite 

de către administratorii de fonduri de pensii 

private au însumat 456.765 lei, un nivel 

asemănător cu cele din anul 2015 care au fost 

în valoare totală de 457.161 lei. Sumele pentru 

acoperirea cheltuielilor de administrare şi 

funcţionare în exercițiul financiar 2016 au 

totalizat 1.574.465 lei cu 2,21% mai mari decât în 

anul precedent când valoarea acestora a atins 

suma de 1.540.465 lei. 

Veniturile din dobânzi au înregistrat o 

creştere comparativ cu anul precedent de la 

3,89% la 4,02% din totalul resurselor.  

 

Pe baza plasamentelor realizate, în 

condiţiile respectării Strategiei de investire a 

resurselor FGDSPP, în anul 2016 s-a înregistrat un 

venit din dobânzi în valoare de 85.181 lei, din care 11.461 lei pentru administrare și 73.720 lei pentru 

garantare. 

 

1. INVESTIREA RESURSELOR FINANCIARE 

 

În anul 2016 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 im-

plementată de către conducerea executivă printr-un sistem adecvat de autorizare, aprobare, control şi 

urmărire a realizării tranzacţiilor financiare.  

 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

re
su

rs
e

 

in
c

a
sa

te
 î
n

 l
e

i 

Istoric încasări resure FGDSPP pe activități 

garantare

administrare



 

14 din 22       Raport anual 2016 

FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE 

 
La data de 31.12.2016 valoarea totală a resurselor pentru garantare este de 2.276.575 lei, din care: 

2.133.019 lei contribuții anuale și 143.556 lei din fructificare disponibilităţi plasate. 

 

Ponderea investiţiilor în titluri de stat a crescut de la 64,72%, din total resurse investite pentru activitatea 

de garantare la începutul anului, la 71,97% la 31 decembrie 2016. Valoric la preţ de achiziţie, investiţiile în 

titluri de stat la 31.12.2015 au fost în sumă de 1.127.959 lei, iar la data de 31.12.2016 investiţiile în titluri de stat 

sunt în sumă de 1.638.379 lei, creşterea absolută reprezentând 510.420 lei. Portofoliul a fost diversificat, de la 4 

emisiuni în anul 2015 la 5 emisiuni în anul 2016. 

Plasamentele efectuate în depozite bancare au avut maturităţi, atât pe termen scurt cât şi pe termen 

lung. Ponderea investiţiilor în depozite bancare la termen a scăzut de la 34,42%, din total resurse investite 

pentru activitatea de garantare la începutul anului, la 27,77% la 31 decembrie 2016 dată la care situaţia 

investiţiilor în depozite este următoarea: 

 

A. În funcţie de provenienţa resurselor: 

a. Resurse pentru garantare Pilon 2………573.274 lei 

b. Resurse pentru garantare Pilon 3……… 47.610 lei    . 

Total depozite …………………………620.884 lei 

 

B. În funcție de durata plasamentelor : 

a. Depozite pe termen scurt………………400.420 lei 

b. Depozite pe termen lung……………… 220.464 lei    . 

Total depozite …………………………620.884 lei 

 

Disponibilul în cont curent pentru garantare la 31.12.2016, este în valoare de 17.513,62 lei și reprezintă 

resurse realizate prin încasarea unui cupon în luna decembrie.  

Disponibilul în cont curent pentru activitatea de administrare și funcționare, la 31.12.2016, este de 

280.023,49 lei. Nu există in sold depozite la termen pentru activitatea de administrare la 31.12.2016. 

 

Structura plasamentelor aferente activităţii de garantare la finalul anilor 2014 -2016: 
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2. SITUAŢIILE FINANCIARE la 31.12.2016 

 

Situațiile financiare anuale ale FGDSPP au fost întocmite, în conformitate cu Norma nr. 14/2015, privind 

reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu 

modificările și completările ulterioare. Din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2016, fac parte Bilanţul 

Contabil, Contul de Profit şi Pierdere, Situaţia fluxurilor de trezorerie, etc. 

 

Sintetizat Bilanţul contabil al FGDSPP, se prezintă astfel:  

                   -lei- 

Activ Pasiv 

 31.12.2015 31.12.2016  31.12.2015 31.12.2016 

1. Active   

imobilizate,  

din care : 

1.451.861 1.907.472 

1. Capitaluri  

    proprii,  

din care : 

2.019.103 2.515.705 

 Imobilizări 

necorporale 
0 0  Fond Garantare 1.742.791 2.276.575 

 Imobilizări 

corporale 
34.038 13.563  Rezerve  56.872 10.540 

 Imobilizări 

financiare 
1.417.823 1.893.909  Rezultat reportat  268.577 199.797 

2. Active 

circulante,  

din care: 

671.142 724.316  Profitul 

exercițiului financiar 
-32.590 59.690 

 Materiale 

consumabile 
10.325 15.071  Repartizare profit  -16.547 -30.897 

 Investiții 

financiare pe 

termen scurt 

403.668 403.808 
2. Datorii  total, 

din care: 
104.669 119.511 

 Conturi la 

bănci și casă 
249.251 297.539 

 Datorii care 

trebuie plătite într-o 

perioadă de până la 

un an 

104.669 119.511 

 Alte creanțe 7.898 7.898 

 Datorii care 

trebuie plătite într-o 

perioadă mai mare 

de un an 

0 0 

3. Cheltuieli 

 in avans 
769 3.428 

3. Venituri  

in avans 
0 0 

TOTAL Activ 2.123.772 2.635.216 TOTAL Pasiv 2.123.772 2.635.216 
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Situaţia fluxurilor de trezorerie - încasări şi plăţi FGDSPP în anul 2016 se prezintă astfel:  

 

a) Încasări, total 4.457.969 lei, din care:  

 

 456.765 lei, încasări din contribuţiile anuale aferente Fondului de garantare pe baza 

aprobării acestora de către ASF şi transmiterii înştiinţărilor către administratorii de fonduri de 

pensii private;  

 77.019 lei,  încasări din investirea contribuţiilor anuale aferente Fondului de garantare în 

titluri de stat şi depozite bancare;  

 1.574.465 lei, încasări realizate din comisioane specifice FGDSPP, reprezentând sume 

pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare; 

 12.329 lei, dobânzi încasate din investirea resurselor financiare pentru administrare şi 

funcţionare; 

 1.693.000 lei, depozite ajunse la maturitate si inchise inainte de termen pentru activitatea 

de administrare;  

    634.276 lei, depozite termen scurt ajunse la maturitate pentru activitatea de garantare; 

      10.115 lei, recuperare dobânzi plătite la achiziţia de titluri de stat pentru garantare; 

   

b) Plăţi, total 4.409.681 lei, din care: 

 

 1.555.818 lei, reprezentând plăţi curente de administrare şi funcţionare a FGDSPP; 

 1.693.000 lei, constituire depozite pentru activitatea de administrare;  

    640.329 lei, constituire depozite pe termen scurt pentru activitatea de garantare; 

    511.968 lei, achiziţii titluri de stat pentru activitatea de garantare. 

        8.566 lei, dobânzi plătite la achiziţia de titluri de stat pt. garantare; 

 

Contul de Profit şi Pierdere  - rezultatul contabil FGDSPP pentru anul 2016 

 Conform normei de contabilitate aplicabilă Fondului de garantare, respectiv Norma 14/2015, „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.(…) 

În cadrul situaţiilor financiare anuale, profitul sau pierderea se evidenţiază la nivelul Fondului de garantare ca 

persoană juridică de drept public, prin însumarea valorii corespunzătoare celor două activităţi.", activităţile 

au fost distinct evidenţiate în contabilitate, dar în situaţiile financiare anuale, au fost prezentate cumulat 

veniturile şi cheltuielile, la nivel de organizaţie.  

Astfel, veniturile totale şi cheltuielile totale efectuate sunt prezentate în tabelul următor: 

 Indicator 31.12.2015 31.12.2016 Variația 

  (a) (b) (c) = (b) - (a) 

1 Venituri totale 1.676.731 1.697.350 + 20.619 

2 Cheltuieli Totale 1.709.321 1.637.660 - 71.661 

3 Rezultatul exercițiului -32.590 59.690 + 92.280 

Veniturile totale ale FGDSPP realizate în anul 2016, în sumă de 1.697.350 lei, provin din:  

 1.574.465 lei – venituri din comisioane specifice FGDSPP; 

 85.181 lei – venituri din dobânzi aferente depozitelor la termen şi cupoane fixe 

aferente titlurilor de stat cuvenite investirii resurselor financiare ale FGDSPP în cursul anului 

2016;  

 33.731 lei – alte venituri din activitatea curentă, în care sunt incluse venituri din ajustari 

pentru pierdere de valoare a titlurilor de stat, aferente activităţii de garantare, în sumă de 

32.863 lei. 

 3.973 lei – venituri din sconturi obținute de la furnizori 
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Cheltuielile totale ale FGDSPP realizate în anul 2016, în sumă de 1.637.660 lei, provin din:  

 900.227 lei – cheltuieli cu salariile, reprezentând 54,97% din totalul cheltuielilor.  

 288.305 lei – cheltuieli cu bugetelor asigurărilor și fondurile speciale;  

 375.498 lei – cheltuieli cu alte bunuri şi servicii executate de terţi (22,93% din totalul 

cheltuielilor), din care: 

o 52.930 lei, cheltuieli cu chiria;  

o 11.107 lei, cheltuieli poștă, telecomunicații, internet; 

o 25.780 lei, cheltuieli cu onorariu auditorului financiar și auditorului intern; 

o 51.660 lei, cheltuieli cu materiale consumabile, bunuri de natura obiectelor de 

inventar, utilități, reparații și alte cheltuieli de exploatare; 

o 234.021 lei, alte cheltuieli cu servicii executate de terţi și colaboratori. 

 23.673 lei – cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale;  

 49.957 lei – alte cheltuieli financiare, din evaluarea titlurilor de stat aferente activităţii 

de garantare. 

 

În anul 2016, managementul economico-financiar a fost orientat către:  

a) 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 FGDSPP.  

b)efectuarea investiţiilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare şi în limita plafoanelor aprobate; 

c)angajarea cheltuielilor legate de funcţionarea fondului de garantare, în limita prevederilor bugetului 

de venituri şi cheltuieli aprobat; 

Exerciţiul financiar al FGDSPP pe anul 2016 s-a încheiat cu o profit de 59.690 lei 

În anul 2016, FGDSPP nu a avut contracte de servicii de asistenţă şi de consultanţă de specialitate cu 

persoane fizice şi juridice române şi străine, cu excepția contractelor de audit și audit intern. 

 

Numarul angajatilor la 31 Decembrie 2016: 5, comparativ cu 31 Decembrie 2015: 6  

 

Evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi profitului FGDSPP în perioada 2012-2016: 

 

 
 

În sinteză rezultatul exercițiului financiar la 31.12.2016 se prezintă astfel: 

 Rezultat din activitate de administrare    +   3.064 lei 

 Rezultat din activitate de garantare    + 56.626 lei 

 Rezultat contabil cumulat     + 59.690 lei 

 

Profitul rezultat din activitatea de administrare, în valoare de 3.064 lei, s-a datorat faptului că nu au fost 

efectuate o parte din cheltuielile aprobate, încercându-se obținerea unei majorări a rezervelor pentru 

administrare și funcționare, care să acopere cheltuieli viitoare. 
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Profitul anului din activitatea de garantare în valoare de 56.626 lei este format din cupoane și dobânzi 

de 73.720 lei,  (profit din care încasat în decursul anului  suma de 30.897) și pierderi din valoarea titlurilor în 

suma de 17,094, ca rezultat al modificării politicii contabile în anul 2016 de la valoarea justă la cost minus 

pierderi din depreciere 

Auditarea Situaţiilor financiare la 31 decembrie 2016  a fost efectuată de către auditorul financiar 

KPMG Audit SRL. 
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1. AUDIT INTERN  

 

Activitatea de audit intern 

desfășurată pe parcursul anului 

2016 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 și sistematică de 

evaluare și îmbunătățire a 

eficacității managementului 

riscului, controlului intern și 

proceselor de conducere, auditul 

intern sprijină entitatea în 

vederea atingerii obiectivelor. 

 

Compartimentul de audit 

intern conform organigramei 

stabilite prin statutul FGDSPP,  se 

află în subordonarea directă a 

Consiliului de administrație al 

FGDSPP. 

 

Auditul intern a fost realizat 

de către un economist cu care s-

a încheiat un contract de 

colaborare și care a avut funcția 

de auditor intern timp de 6 ani 

într-o instituție publică, fiind și 

atestat de Ministerul de Finanțe. 

 

În luna ianuarie, Planul de 

audit intern pentru anul 2016, 

aprobat de Consiliul de 

administrație al FGDSPP a fost 

transmis spre notificare la ASF, 

conform prevederilor legale. În 

planul de audit pe 2016 au fost 

introduse spre auditare activități 

ce nu au fost cuprinse in misiunile 

de audit in anii anteriori. 

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. In anul 

2016 a vizat în special: 

- evaluarea modului de 

întocmire a procedurilor de 

sistem și operaționale, 

concordanța dintre acestea și 

derularea propriu-zisă a 

activităților la care se referă; 

- asigurarea unei mai bune 

monitorizări a conformităţii cu 

legislaţia în vigoare şi procedurile 

existente;  

- îmbunătățirea eficienţei 

regulamentelor interne de 

funcţionare, precum şi a 

procedurilor şi a eficacității 

activităților procedurale. 

 

Tematica misiunilor de 

audit intern derulate pe parcursul 

anului 2016, conform Planului 

anual de audit intern, a cuprins 

atât aspecte legate 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: 

- Activitatea de secretariat 

a Consiliului de Administrație a 

FGDSPP; 

- Activitatea privind 

protecția muncii și paza contra 

incendiilor; 

- Activitatea privind 

medicina muncii și formarea 

profesională a salariaților; 

- Evoluția cheltuielilor 

legate de administrarea și 

funcționarea  FGDSPP; 

- Auditarea operațiunilor de 

investire a resurselor financiare 

ale FGDSPP  pe anul 2016. 

Scopul activității de audit 

intern desfășurată în cadrul 

misiunilor de audit intern 

desfășurate în anul 2016 a 

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.  

Recomandările cuprinse în 

rapoartele de audit, 1(una) 
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revizuirea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a 

Consiliului de Administrație al 

FGDSPP, a fost asumată de către 

conducerea FGDSPP, lucrarea 

fiind întocmită la timp și fiind 

aprobată de conducerea 

executivă și Consiliul de 

administrație ale FGDSPP. 

Opinia auditorului intern 

este că nu există riscuri 

semnificative în desfășurarea 

normală a activității de 

gestionare a fondului de 

garantare și nici în activitatea 

funcționare și administrare a 

FGDSPP și în consecință nici riscuri 

de denaturare a imaginii entității. 

La începutul anului 2017 conform 

prevederilor legale auditorul 

intern a transmis Autorității de 

Supraveghere Financiară raportul 

cuprinzând acțiunile de audit 

intern, cu constatările și 

recomandările acestuia. 

 

2. CONTROL INTERN 

 

Definiția adoptată de 

Comisia Europeană pentru  

activitatea de ”control intern” 

este: controlul intern reprezintă 

ansamblul politicilor şi 

procedurilor concepute şi 

implementate de către 

managementul şi personalul 

entităţii publice, în vederea 

furnizării unei asigurări rezonabile 

pentru: atingerea obiectivelor 

entităţii publice într-un mod 

economic, eficient şi eficace; 

respectarea regulilor externe şi a 

politicilor şi regulilor 

managementului; protejarea 

bunurilor şi a informaţiilor; 

prevenirea şi depistarea fraudelor 

şi greşelilor; calitatea 

documentelor de contabilitate şi 

producerea în timp util de 

informaţii de încredere, 

referitoare la segmentul financiar 

şi de management. 

 

Sistemul de control intern 

trebuie dezvoltat ţinând cont de 

specificul legal, organizaţional, 

de personal, de finanţare etc., al 

fiecărei entităţi  în parte. 

Controlul intern furnizează 

o asigurare rezonabilă în legătură 

cu:  

- Atingerea obiectivelor 

într-un mod economic, eficient şi 

eficace  

- Respectarea regulilor 

interne şi externe  

- Protejarea bunurilor şi 

informaţiilor  

- Prevenirea şi depistarea 

fraudelor şi erorilor  

- Respectarea standardelor 

în ceea ce priveşte calitatea 

documentelor  

- Producerea în timp util de 

informaţii de încredere referitoare 

la segmentul financiar şi de 

management  

- Creşterea performanţei 

organizaţionale. 

 

Controlul intern este un 

proces dinamic ce se adaptează 

continuu la riscurile și modificările 

cu care se confruntă FGDSPP, 

fiind parte integrantă a 

activităților zilnice, și presupune 

implicarea personalului de la 

toate nivelurile. 

 

Obligațiile FGDSPP de 

raportare a rezultatelor obținute 

prin aplicarea sistemului de 

control intern, sunt reglementate 

prin Norma nr. 3/2015 privind 

obligațiile de raportare și 

transparență a Fondului de 

garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private. 

Desfășurarea activității de 

control intern se realizează de 

către persoana responsabilă, 

numită prin decizie a directorului 

general, în conformitate cu 

Procedura privind controlul intern 

al FGDSPP, aprobată de către 

Consiliul ASF prin Decizia nr. 

15/04.12.2013, cu respectarea 

legislației în materie în vigoare.  

 

Pe parcursul anului 2016 

activitatea de control intern s-a 

desfășurat potrivit Planului anual 

de control intern pentru 2016, 

întocmit la începutul anului de 

către persoana responsabilă cu 

activitatea de control intern și 

aprobat de către directorul 

general și a  cuprins acțiuni de 

control și verificări aplicabile pe 

parcursul anului 2016. 

A fost efectuat un număr 

de 7 acțiuni, din care una -

 ”Verificare privind întocmirea și 

transmiterea raportărilor către 

ASF –  S.P.P., în conformitate cu 

Norma ASF 3/2015” a fost 

efectuată trimestrial. 

 

În cadrul activităților 

controlate nu au fost constatate 

deficiențe majore care să 

determine propunerea unor 

măsuri de remediere, reținându-

se acolo unde s-a considerat 

necesar, conform rapoartelor 

întocmite la finalul acțiunii de 

control intern, 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 în fapt.
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3. MANAGEMENTUL RISCURILOR

 

Activitatea de administrare 

a riscurilor este un proces 

focalizat pe analiza profilului de 

risc, urmărindu-se realizarea unui 

echilibru între nivelul riscurilor 

asumate şi profitabilitatea 

asociată, în vederea dezvoltării 

activităţii FGDSPP pe baze solide. 

În atare condiţii se va asigura 

protejarea capitalului şi creşterea 

valorii adăugate pentru 

participanţii şi beneficiarii 

sistemului de pensii private. 

 

FGDSPP identifică, 

analizează şi evaluează, 

sistematic, riscurile legate de 

desfășurarea activităţilor sale,  

elaborează planuri 

corespunzătoare, adoptă şi 

implementează măsurile 

necesare în direcţia limitării 

posibilelor consecinţe negative 

ale acestor riscuri şi desemnează 

persoanele responsabile cu 

aplicarea planurilor şi/sau 

măsurilor respective. 

 

În vederea implementării 

unui sistem de management al 

riscului eficient, conducerea 

FGDSPP organizează şi menţine 

un sistem de control intern şi 

managerial adecvat, în primul 

rând prin identificarea riscurilor 

majore care pot afecta 

eficacitatea şi eficienţa activităţii 

şi operaţiunilor derulate, 

respectarea regulilor şi 

regulamentelor, încrederea în 

informaţiile financiare şi de 

management, protejarea 

bunurilor, prevenirea şi 

descoperirea fraudelor. 

 

Conform prevederilor Legii 

187/2011, coroborate cu cele ale 

Normei 11/2011 privind investirea 

şi evaluarea activelor fondurilor 

de pensii private, plasarea 

resurselor financiare este strict 

reglementată, astfel încât 

expunerea Fondului de 

garantare la riscuri (de preț, de 

credit, de lichiditate, flux de 

numerar) are un grad redus. 

 

În corelație cu prevederile 

din Strategia de investiții pentru 

anul 2016, Fondul de garantare 

definește riscul ca posibilitatea 

înregistrării de pierderi pentru 

orice orizont de timp, sau 

probabilitatea neîndeplinirii 

obiectivelor stabilite prin strategia 

de investiții. 

 

Astfel, riscurile identificate, 

detalierea și modul în care au 

fost tratate, acolo unde a fost 

cazul, sunt prezentate mai jos: 

 

 riscul de țară – 

posibilitatea de apariție a 

pierderilor financiare datorate 

unor evenimente 

macroeconomice, politice sau 

sociale specifice țării respective. 

 riscul de dobândă – riscul 

ca valoarea unui instrument 

financiar să fluctueze din cauza 

variațiilor ratelor de piață ale 

dobânzii. 

 

Riscul de țară, în anul 2016, a fost 

gestionat de către Fondul de 

Garantare, prin investirea într-un 

mediu investițional cunoscut și cu 

acces facil la informații, astfel, 

plasarea resurselor financiare s-a 

efectuat în titluri de stat emise de 

statul român și în contracte de 

depozite constituite la emitenți 

români. 

 

Riscul ratei dobânzii a fost 

gestionat prin investițiile Fondului 

de garantare, pe toată durata 

anului 2016, doar în instrumente 

financiare cu venit fix (dobânzi 

bancare și cupoane), astfel riscul 

expunerii la variațiile de rată 

adobânzii fiind redus. 

 

Conducerea FGDSPP 

monitorizeaza periodic  

modificările ratei dobânzii, fiind în 

măsură să ia decizii de 

investire/dezinvestire a resurselor 

financiare pentru a asigura 

îndeplinirea obiectivelor 

investiționale menționate în 

Strategia de investire. 

 

Strategia FGDSPP are în vedere 

asigurarea de lichidități pentru a-

și îndeplini obligațiile privind plata 

compensațiilor. Având în vedere 

că legislația referitoare la plata 

pensiilor private este în curs de 

elaborare, iar resursele în sistemul 

de pensii private sunt în perioada 

de acumulare, riscul de 

lichiditate este nesemnificativ în 

prezent. 

Cu toate acestea FGDSPP 

asigură prin activitatea 

investițională plasarea resurselor 

cu scadențe diferite, acoperind 

astfel la nevoie necesarul de 

lichidități. 

Fondul de garantare va urmări în 

continuare, plasarea în condiții 

optime de diversificare, a 

resurselor atrase, în instrumente 

financiare admise de lege și 

emise de diverși emitenți, cu date 

de scadențe diferite, astfel încât 

să poată contracara apariția 

riscurilor anterior menționate. 

 

FGDSPP stabileşte şi 

defineşte, prin proceduri şi măsuri 

de management şi control intern, 

nivelul acceptabil de expunere la 

riscurile mai sus menţionate.    
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De asemenea, alte 

mijloace folosite de FGDSPP 

pentru implementarea 

managementului riscului sunt 

monitorizarea şi evaluarea 

riscurilor şi a gradului de a 

adecvare a controalelor interne 

în gestionarea riscurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managementul riscurilor 

este subordonat obiectivelor 

FGDSPP, formând un sistem 

integrat şi coerent, prin stabilirea 

de obiective specifice. Această 

abordare permite FGDSPP să 

definească şi să implementeze o 

strategie de gestionare a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riscurilor, care porneşte de 

la vârf şi este integrată în 

activităţile şi operaţiunile de 

rutină. 

În vederea realizării celor 

mai sus-menţionate, FGDSPP a 

elaborat şi actualizat o serie de 

proceduri şi regulamente ce au 

fost avizate de către Consiliul de 

Administraţie. 


