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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 2017, 

cota de 

contribuție 

virată către 

Pilonul II al 

pensiilor private a fost de 5,1% 

din veniturile brute ale 

participanților, aceasta 

evoluând de la nivelul de 2% 

din momentul startului 

sistemului (în 2008). În anul 2018, 

în urma modificărilor legislative, 

conform OUG 82/2017 pentru 

modificarea și completarea 

unor acte normative, se 

prevede micșorarea 

procentului din contribuția la  

 

 

pensie care merge la fondurile 

private, la un nivel de 3,75% din 

venitul brut, în urma 

implementării noului sistem de 

aşezare a contribuţiilor de 

asigurări sociale. 

Pensiile private facultative 

(Pilonul III) vor beneficia în 

continuare de o deductibilitate 

fiscală a contribuțiilor în limita a 

400 de euro anual.  

Fondul 

de garantare 

a drepturilor 

din sistemul de 

pensii private 

garantează 

drepturile 

participanților 

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 obligațiile asumate, 

oricât de mică ar fi 

probabilitatea apariției unui 

astfel de scenariu. 

 

Cuprins 
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Fondul de garantare a drepturilor din 
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 Strategia de investiții privind resursele 

financiare ale FGDSPP 

 Metode actuariale utilizate pentru 

calculul contribuției anuale 

 Colectarea contribuțiilor anuale și 

plasamentele efectuate 

 

CAPITOLUL IV 
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financiare 
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În anul 2017, FGDSPP a finalizat 

procesul de elaborare a normei 

privind majorarea sau 

diminuarea contribuțiilor 

anuale datorate Fondului de 

garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private. 

Aceasta, respectiv Norma nr. 

1/2017, a fost emisă în temeiul 

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

ale art. 17 şi ale art. 36 din 

Legea nr. 187/2011. 

De asemenea, activitatea 

FGDSPP în 2017 a fost marcată 

şi de unele modificări legislative 

referitoare la Norma nr. 2/2013 

și la sistemul de raportare 

contabilă în domeniul pensiilor 

private, conform Normei nr. 

7/2017.  

Norma nr. 2/2013 privind 

calculul actuarial al contribuției 

anuale, prevede că 

administratorii sunt obligați să 

contribuie anual pentru 

constituirea şi menținerea 

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.  

Această normă a fost 

modificată ș i completată prin 

Norma nr. 21/2017 pentru 

modificarea Normei nr. 2/2013 

privind calculul actuarial al 

contribuției anuale datorate de 

administratorii de fonduri de 

pensii private Fondului de 

garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private.  

Contribuțiile anuale ale 

administratorilor de fonduri de 

pensii private sunt destinate 

exclusiv constituirii FGDSPP 

pentru compensarea 

pierderilor participanților şi ale 

beneficiarilor la fondurile de 

pensii administrate privat şi la 

fondurile de pensii facultative, 

în perioada de acumulare a 

contribuțiilor. 

 

 

Abrevieri  

 

FGDSPP – Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private 

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară 

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, modificată și completată 

Norma nr. 21/2017 - pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale 

datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de 

pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013 

Norma nr. 3/2015 – Norma privind obligațiile de raportare și transparență ale FGDSPP 

Norma nr. 40/2016 - pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 

6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile 

reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Norma nr. 7/2017 - privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităților din 

sistemul de pensii private.
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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 

participanților şi/sau beneficiarilor 

la fondurile de pensii private, atât 

în perioada de acumulare a 

contribuțiilor, cât şi după 

deschiderea dreptului la pensie, 

provenite din incapacitatea 

administratorilor sau a furnizorilor 

de pensii de a onora obligațiile 

asumate şi asigură plata 

drepturilor participanților ori ale 

beneficiarilor la fondurile de pensii 

private, în cazul imposibilității  

 

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 populației în 

sistemul de pensii private, 

menținând 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 2017, 

componența Consiliului de 

Administrație a fost următoarea: 

 

 

 Cristian Roșu – 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.  

 

In realizarea atribuțiilor pe 

care le are conform art.10 al 

Legii nr.187/2011, Consiliul de 

administrație s-a reunit in anul 

2017 in 12 ședințe ordinare în 

care au fot avizate , în principal, 

următoarele: 

 Raportul de activitate al 

FGDSPP, 

 Situațiile financiare pentru 

2016, însoțite de raportul 

auditorului financiar KPMG SRL 

 

 

 Proiectul de Strategie anuală 

de investire a resurselor 

financiare ale FGDSPP pentru 

2018 

 Proiectul de Buget de Venituri 

si Cheltuieli al FGDSPP pe anul 

2018 

 Modificarea Structurii 

Organizatorice și de personal  

 

în cursul anului 2017, Consiliul de 

administrație al FGDSPP a emis 

14 hotărâri și 28 de decizii. 

Conducerea executivă a 

activității FGDSPP, conform Legii 

nr.187/2011 și Statutului de 

funcționare, este asigurată de 

Directorul general. 

 

 

mailto:office@fgdspp.ro
http://www.fgdspp.ro/
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O condiție necesară 

pentru eficientizarea activității 

FGDSPP o reprezintă 

promovarea personalului 

competent şi alocarea optimă 

a acestuia în diferite posturi de 

execuție şi/sau conducere în 

funcție de aptitudinile şi 

performanțele fiecărui salariat. 

Pentru personalul 

executiv al FGDSPP, protecția 

participanților şi asigurarea 

stabilității financiare constituie 

priorități în îndeplinirea cu 

rigurozitate a atribuțiilor de 

serviciu. Salariații FGDSPP îşi 

desfășoară activitatea 

urmărind cele mai înalte 

standarde de integritate, 

competență  profesională, 

responsabilitate şi corectitudine. 

Din punct de vedere 

organizatoric, structura FGDSPP 

nu s-a modificat, organigrama 

aplicabilă pe parcursul anului 

2017, fiind cea aprobată prin 

Hotărârea Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private nr. 1/2012 și este 

următoarea: 

 

 

 

 

 

 

Structura organizatorică FGDSPP 
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Atingerea nivelului Necesarului Fondului de garantare* 

 *conform celui mai recent calcul actuarial – Norma 2/2013 

Consolidarea resurselor financiare prin plasarea acestora  

conform coordonatelor Strategiei anuale de investitii

Actualizarea reglementărilor si a procedurilor interne pentru 

adecvarea la  cerințele legale și optimizarea activității de 

management al riscurilor și control intern 

Completarea spectrului legislativ - Finalizarea procesului de 

elaborare a normei privind majorarea sau diminuarea contribuțiilor 

anuale datorate FGDSPP 

Realizări în activitatea FGDSPP în anul 2017. 

 

 

 

1. Necesarul Fondului de 

garantare  

Având în vedere 

prevederile Legii 187/2011 și ale 

Normei 2/2013, la nivelul Fondului 

de garantare se stabilesc regulile 

de calculare şi de constituire a 

necesarului  pentru compensarea 

pierderilor participanților şi ale 

beneficiarilor la fondurile de pensii 

administrate privat şi la fondurile 

de pensii facultative. Necesarul 

Fondului de garantare este 

constituit şi evidențiat distinct 

pentru fondurile de pensii 

administrate privat, respectiv 

pentru fondurile de pensii 

facultative și se calculează 

conform prevederilor Normei 

2/2013, în baza unui calcul 

actuarial.  

 

Având în vedere cel mai 

recent raport de calcul actuarial, 

din luna mai 2013, prin care s-a 

calculat nivelul necesarului 

Fondului de garantare, urmând 

ca acesta să fie plătit eșalonat, 

acest nivel a fost atins, în anul 

2017, prin achitarea integrală de 

către administratori a diferențelor 

de plată. 

 

De la lansare și până în 

prezent, fondul de garantare a 

primit în administrare, în vederea 

protejării drepturilor participanților 

la sistemul de pensii private, 

contribuții totale în valoare de 

3,046,547.37 lei din care:  

2.911.721,58 lei, până la finele 

anului anterior (31.12.2016) și 

fructificări în valoare de 

134.825,79 lei, în beneficiul 

protecției sporite a participanților. 

Aceste fructificări au fost 

repartizate fiecărui fond de pensii 

autorizat în prezent, fiind astfel 

deduse din contribuțiile datorate 

si plătite în anul 2017. 

  

1

2

3

4



F O N D U L  D E  G A R A N T A R E  A  D R E P T U R I L O R  D I N  S I S T E M U L  D E  P E N S I I  P R I V A T E  

7 din 25       Raport anual 2017 

2. Investirea resurselor 

financiare 

Conform Strategiei de 

investiții aprobată pentru anul 

2017, resursele financiare ale 

FGDSPP au fost plasate în 

depozite bancare și titluri de stat.  

Valorile și procentele 

specificate în prezentul capitol 

sunt calculate conform 

prevederilor Normei nr. 3/2015, 

acestea fiind diferite de valorile 

raportate în situațiile financiare 

anuale, întocmite conform 

Normei nr. 14/2015.  

In anul 2017, referitor la 

activitatea privind garantarea 

drepturilor beneficiarilor din 

sistemul de pensii private, 

valoarea totală a activelor 

fondului de garantare, a crescut 

cu 33,13%, la nivelul de 

3.108.114,64 lei – valoare evaluată 

a activelor, comparativ cu nivelul 

de la finalul anului 2016 – 

2.334.574,97 lei, creștere datorată 

încasării de noi contribuții și 

rezultatelor investiționale pozitive. 

Fondul de garantare 

investește numai pe piața din 

România și se situează în 

categoria investitorilor instituționali 

de mici dimensiuni. 

Din punct de vedere al 

performanței investiționale, fondul 

de garantare a obținut în cei 4 ani 

și 6 luni de administrare (07.2013 – 

12.2017), un randament 

investițional total de 6,74% și un 

randament mediu anualizat de 

1,50%, specifice profilului de risc 

redus în contextul investițional 

actual.  

Reprezentarea grafică a structurii 

resurselor pentru garantare la 

finele anului 2017 se observă mai 

jos (grafic 1).  

Grafic 1 

De asemenea, analizând 

emitenții din portofoliul 

investițional al FGDSPP, conform 

datelor publicate și disponibile pe 

parcursul anului 2017, se poate 

constata, pe lângă respectarea 

parametrilor și a prevederilor 

strategiei anuale, o selecție 

oportună a acestora și a 

instrumentelor financiare, astfel, 

fiecare din cei patru emitenți cu 

care s-au semnat contracte de 

depozit (ING Bank, BRD, Banca 

Transilvania și Libra Bank), a 

obținut profit net și a menținut 

nivelul indicatorului solvabilității 

peste cerința reglementară.  

 

Depozitele constituite au 

avut scadențe între 1 an și 3 ani și 

valori diferite, astfel încât să 

asigure o echilibrare a 

plasamentelor, urmărind atât 

minimizarea riscului, dar şi 

obținerea unui randament bun al 

investițiilor. Pe parcursul anului 

2017, au fost încasate fructificări  

 

 

 

 

 

 

ale resurselor financiare investite 

în depozite bancare în valoare de 

10.752,25 lei. 

Ponderea resurselor 

financiare menținute în depozite 

bancare, per emitent poate fi 

observată în graficul de mai jos 

(grafic 2). 

Grafic 2 

În ceea ce privește 

investirea resurselor financiare în 

titluri de stat, pe parcursul anului 

2017, Fondul de garantare a 

alocat noi sume din contribuțiile 

anuale încasate, crescând astfel 

Resurse

disponibile la

31.12.2016

Contribuții 
2017 Venituri din

plasamente

2017

2.276.574,59

778.703,31

82.482,25

Resurse pentru garantare la 31.12.2017

Libra Bank

28%

BRD

5%

Banca 

Transilvania
35%

ING Bank

32%
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ponderea acestora în portofoliul 

investițional la un nivel de 73,84%, 

comparativ cu 26,16% în depozite 

bancare (conform grafic 3).  

Grafic 3 

 

Suma investită, în valoare 

totală de  677.933,64 lei, a fost 

alocată pentru achiziția a patru 

noi emisiuni, acestea având 

scadențe anuale diferite, astfel: 

2019, 2022,2023, 2024. 

Datele scadente ale 

fiecărei din cele nouă ISIN-uri 

deținute în portofoliul FGDSPP, la 

finele anului 2017, asigură o 

succesivitate anuală a 

lichidităților, randamentul obținut 

la achiziție fiind unul peste media 

descendentă observată în ultima 

perioadă. 

În anul 2017 au fost încasate 

cupoane în valoare de 71.730 lei, 

aferente emisiunilor de titluri de 

stat achiziționate de Fondul de 

garantare în anii anteriori, fiind 

astfel marcate fructificări aferente 

acestui tip de instrument financiar. 

Analizând piața, conform 

datelor disponibile pe site-ul BNR, 

în comparație cu randamentele 

instrumentelor 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 

2017, continuând trendul din anii 

anteriori, evoluția fiind influențată 

de inflația redusă, îmbunătățirea 

percepției de risc față 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 Investiții 

pentru anul 2017, 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 

 

Depozit

e 
bancare

26,16%

Titluri 

de stat -
MFP

73,84%

STRUCTURA PORTOFOLIU 

INSTRUMENTE
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(10 ani)
RO1522DBN056
(8 ani)
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3. Reglementări interne 

Pe parcursul anului 2017, 

la nivelul FGDSPP, au fost 

întreprinse numeroase măsuri 

de actualizare a 

reglementărilor şi a procedurilor 

interne în vederea adecvării 

acestora la cerințele legale.  

De asemenea, au fost 

implementate noi reglementări 

și măsuri în vederea optimizării 

activităților de management al 

riscurilor şi de control intern. 

 

Principalele măsuri ce 

pot fi menționate, în acest 

proces de actualizare a 

reglementărilor interne, sunt: 

a) referitor la 

managementul riscurilor: 

- a fost elaborată 

Procedura de management a 

riscurilor în cadrul FGDSPP; 

- s-a întocmit Registrul 

riscurilor; 

- s-au actualizat 

procedurile interne prin 

inserarea prevederilor de 

management al riscurilor; 

b) referitor la alocarea 

resurselor umane: 

- a fost elaborată 

Procedura privind politica de 

recrutare si selecție a 

personalului in cadrul FGDSPP; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a fost întocmit Ghidul 

de bune practici aplicabil 

FGDSPP; 

- a fost întocmită Politica 

de remunerare a personalului in 

cadrul FGDSPP; 

- a fost demarat procesul 

de revizuire si modificare a 

Structurii Organizatorice; 

- a fost întocmit Planul de 

formare profesională a 

personalului; 

c) referitor la controlul 

intern: 

- a fost revizuită 

Procedura privind controlul 

intern în cadrul Fondului de 

Garantare a Drepturilor din 

Sistemul de Pensii Private, prin 

introducerea prevederilor de 

management al riscurilor; 

- s-a urmărit 

perfecționarea personalului 

prin parcurgerea unui curs de 

specialitate si îmbunătățirea 

structurilor organizatorice 

pentru a satisface cerințele 

generale şi  specifice de 

control intern. 

d) referitor la auditul 

intern: 

- a fost întocmită Carta 

Auditului Intern la nivelul 

FGDSPP;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  a fost elaborat Codul 

de conduită etică a auditorului 

intern în cadrul FGDSPP. 

 

De asemenea, în 

aceeași sferă a actualizării de 

reglementări, informații si 

optimizare a activității, pe 

parcursul anului 2017, FGDSPP a 

elaborat Procedura privind 

verificarea datelor înscrise in 

declarațiile administratorilor de 

fonduri de pensii private cu 

privire la calculul si plata 

contribuțiilor datorate, pentru 

punerea în aplicare a 

prevederilor Legii 187/2011 şi 

Normei nr. 2/2013. 

 În acest sens, s-au 

întreprins acțiuni de verificare la 

sediul fiecărui administrator de 

fonduri de pensii private, a 

modului în care sunt respectate 

prevederile legale cu privire la 

transmiterea declarațiilor 

privind calculul și plata 

contribuțiilor. 

 

Ca urmare a verificărilor 

efectuate și a analizării 

documentelor transmise, s-a 

constatat că administratorii de 

pensii private au îndeplinit 

cerințele legale. 
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4. În anul 2017, a fost 

completat și actualizat cadrul 

de reglementare secundară 

elaborată în aplicarea Legii nr. 

187/2011, prin finalizarea 

procesului de elaborare a 

Normei privind majorarea sau 

diminuarea contribuțiilor 

anuale datorate Fondului de 

garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private. 

Această normă a fost emisă în 

temeiul prevederilor art. 10 pct. 

I lit. e), ale art. 17 şi ale art. 36 

din Legea nr. 187/2011.  

La nivelul FGDSPP, s-a 

constatat necesitatea 

actualizării Normei 2/2013, în 

sensul simplificării procesului de 

calcul actuarial.  

Au fost elaborate 

propuneri ce au vizat modificări 

prin raportarea la termene 

optime de transmitere a 

datelor si respectiv de 

efectuare a calcului; aceste 

propuneri au fost supuse 

aprobării Autorității de 

Supraveghere Financiară, iar în 

urma consultării cu 

reprezentanții autorității au fost 

aprobate. 

Astfel, în luna august 

2017, a fost publicată Norma nr. 

21/2017 pentru modificarea 

Normei nr. 2/2013 privind 

calculul actuarial al contribuției 

anuale datorate de 

administratorii de fonduri de 

pensii private Fondului de 

garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private. 

Această normă conține 

prevederi ce modifică Norma 

nr. 2/2013 în sensul facilitării şi a 

optimizării aplicării acesteia 

prin:  

 

- modificarea și clarificarea 

parametrilor și a termenilor de 

derulare a evaluării actuariale; 

- corectarea unor erori 

materiale din textul normei.  

Au mai existat, de 

asemenea, modificări 

legislative minore referitoare la 

sistemul de raportare contabilă 

în domeniul pensiilor private. 

De menționat ar fi 

publicarea Normei nr. 7/2017 

privind întocmirea şi 

depunerea situațiilor financiare 

anuale individuale ale 

entităților din sistemul de pensii 

private.  

Conform prevederilor 

Legii 187/2011, prin Decizia 

Consiliului ASF nr. 

2284//15.12.2016, s-a aprobat 

Strategia privind resursele 

financiare ale FGDSPP, 

împreună cu Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli pentru anul 

2017.  

În cursul anului 2017, în 

vederea optimizării plasării 

resurselor financiare, Strategia 

de investire a fost revizuită în 

sensul stabilirii unui termen limită 

şi a unei sume maxime, pentru 

care resursele financiare 

destinate garantării pot fi 

menținute în conturi curente. 

Forma revizuită a 

Strategiei de investiții pentru 

anul 2017 a fost avizată de 

către Consiliul de administrație 

al FGDSPP prin Hotărârea 

8/2017 şi aprobată de către 

Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară prin 

Decizia nr. 896/06.07.2017. 

În aplicarea strategiei de 

investiț ii, 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 2017, Consiliul de 

administrație al FGDSPP a 

avizat Raportul anual de 

activitate pentru anul 2016 şi 

Situațiile financiare anuale 

însoțite de Raportul de audit, 

prevăzute în reglementările 

legale incidente. 

În urma aprobării 

acestora de către ASF, au fost 

publicate, în vederea 

respectării legislației în materie, 

pe site-ul www.fgdspp.ro. 

Pentru anul 2017, ASF a 

aprobat prin Decizia nr. 

336/07.03.2017 contribuțiile 

anuale aferente fiecărui fond 

de pensii private datorate de 

administratorii de fonduri de 

pensii private FGDSPP. Prin 

derogare de la calcul, în baza 

Hotărârii ASF nr. 67/2016 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 

capacității instituționale, 

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 

administrație 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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

2017, prin Decizia nr. 

2284//15.12.2016, iar forma 

revizuită a acesteia a fost 

aprobată prin Decizia nr. 

896/06.07.2017. 

Strategia de investiţii a 

FGDSPP, în anul 2017, a avut în 

vedere: 

- gestiunea resurselor 

financiare destinate administrării şi 

funcţionării pe termen scurt, în 

raport cu execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli,  

- 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. 



F O N D U L  D E  G A R A N T A R E  A  D R E P T U R I L O R  D I N  S I S T E M U L  D E  P E N S I I  P R I V A T E  

12 din 25       Raport anual 2017 

Modalitatea de investire a 

resurselor financiare a fost 

compatibilă cu obiectivele de risc 

ale FGDSPP, fiind aplicate reguli 

de diversificare prudentă a 

investițiilor 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: 

- situația financiară 

- valoarea activelor 

- capitalul social/propriu 

- numărul de clienți/unități 

- rata de solvabilitate 

- nivelul dobânzilor şi a 

comisioanelor practicate. 

Resursele financiare 

destinate garantării drepturilor din 

sistemul pensiilor private 

(contribuțiile anuale) au fost 

plasate pe parcursul anului 2017, 

în limitele stabilite în Strategia de 

investiții, în titluri de stat (până la 

80%) şi în depozite bancare (până 

la 70%), la instituții de credit 

selectate, potrivit celor precizate 

mai sus. 

Expunerea faţă de fiecare 

din emitenți s-a făcut în cote 

relativ egale, iar expunerea față 

de un singur emitent nu a depășit 

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, cu modificările ș i 

completările ulterioare. 

 

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 

un interval de încredere de 95% 

pentru calculul provizionului 

tehnic. 

Atingerea de către 

administratori a nivelului rezervei 

tehnice calculate anual de către 

FGDSPP, potrivit dispozițiilor art.  20 

din Norma nr.  2/2013, s-a realizat 

eşalonat, în perioada 2013-2017. 

 

În anul 2017, în baza 

Hotărârii ASF nr. 67/2016, FGDSPP 
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a constituit necesarul  în baza 

valorii rezultate din calculul cel 

mai recent, respectiv cel pentru 

anul 2013, efectuat conform 

Normei nr. 2/2013.  

Astfel, contribuțiile anuale 

plătite de către administratori în 

anul 2017 au însumat 778.703,31 

lei (Tabel 1), reprezentând 30% din 

valoarea totală a necesarului 

FGDSPP, atingându-se nivelul de 

3.046.547,37 lei, total contribuții 

plătite, reprezentând 100% din 

totalul resurselor financiare 

necesare pentru constituirea 

rezervelor tehnice, calculat 

conform prevederilor Normei 

2/2013. 

Având în vedere că, în 

acest an, a fost atins nivelul 

rezervelor tehnice conform celui 

mai recent calcul actuarial, cel 

din luna Mai 2013, pe parcursul 

anului 2017, la nivelul FGDSPP, au 

fost întreprinse măsuri în vederea 

întocmirii unui raport actuarial 

care să cuprindă date actualizate 

până la data de 30 septembrie 

2017, conform prevederilor 

Normei nr. 21/2017. 

În acest sens, în urma 

ofertelor primite, s-a hotărât 

semnarea unui contract cu un 

furnizor de servicii specializate de 

calcul actuarial și întocmirea unui 

Raport actuarial anual, privind 

calculul rezervelor tehnice la 

30.09.2017.

Tabel 1 

FOND PENSII Societate de Administrare 

  

Contribuţie 2017 

(lei) 

Pilon II   

FPAP BCR BCR Pensii, Societate de Administrare a fondurilor de pensii private  60.352,70 

FPAP AZT Viitorul Tău ALLIANZ-TIRIAC Pensii private Societate de Administrare a fondurilor de pensii private  183.982,01 

FPAP NN NN Pensii Societate de Administrare a unui fond de pensii administrat privat  190.026,70 

FPAP ARIPI GENERALI Societate de Administrare a fondurilor de pensii private  67.790,99 

FPAP VITAL AEGON Pensii - Societate de Administrare a fondurilor de pensii private  98.496,76 

FPAP BRD BRD Societate de Administrare a fondurilor de pensii private  41.000,15 

FPAP 

METROPOLITAN 
METROPOLITAN LIFE Societate de Administrare a unui fond de pensii administrat privat 118.949,54 

NECESAR FOND PII 760.598,85 

Pilon III   

FPF NN OPTIM NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA 15.733,67 

FPF BRD Medio BRD Societate de Administrare a fondurilor de pensii private  2.370,79 

NECESAR FOND PIII 18.104,46 
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4. COLECTAREA CONTRIBUŢIILOR ANUALE  

 

Resursele financiare ale 

FGDSPP destinate garantării au 

fost constituite din contribuțiile 

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 2017 și au fost plasate în 

depozite bancare și titluri de 

stat, conform Strategiei de 

investiții pe anul 2017. La 

acestea s-au adăugat 

resursele financiare disponibile 

la 31 decembrie 2016 și sumele 

rezultate din fructificarea 

disponibilităților plasate. 

 

Având în vedere 

prevederile art. 15, alin. (2) din 

Legea 187/2011, cheltuielile de 

administrare a conturilor 

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 periodic către 

ASF, în conformitate cu 

prevederile Normei nr. 3/2015. 

 

Contribuțiile 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, împreună cu graficele 

ponderii plăţilor efectuate de 

fiecare dintre administratori, 

suma total încasată până în 

prezent pentru ambele piloane 

fiind de 3.046.547,37 lei. 

 

Tabel 2 – Contribuţii PII Tabel 3 – Contribuţii PIII  

Denumire Fond de Pensii Încasat 2013-2017 

Pilonul II   

FPAP BCR 225.920,71 

FPAP AZT Viitorul Tău 688.707,30 

FPAP NN 711.334,67 

FPAP ARIPI 253.764,79 

FPAP VITAL 368.706,93 

FPAP BRD 153.477,46 

FPAP METROPOLITAN LIFE 445.268,68 

TOTAL PII 2.847.180,54 

 

Grafic 4 – Pondere contribuţii Pilon II    Grafic 5 – Pondere contribuţii Pilon III 

 

Denumire Fond de Pensii Încasat 2013-2017 

FPF NN OPTIM 
54.829,04 

FPF EUREKO Confort 
1.450,20 

FPF BRD Medio 
8.261,80 

TOTAL PIII 
64.541,04 

85%

2% 15%

Pondere total contributii anuale Pilon III
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Confort

FPF BRD
Medio

8%

24%

25%
9%

13%
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16%
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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 comisioane specifice 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 2017, contribuţiile anuale plătite de 

către administratorii de fonduri de pensii private 

au însumat 778.703 lei, reprezentând ultima 

tranșă aferentă calculelor actuariale din anul 

2013. Sumele pentru acoperirea cheltuielilor de 

administrare şi funcţionare în exercițiul financiar 

2017 au totalizat 1.915.665 lei, cu 21,67% mai mari 

decât în anul precedent, ca urmare a încheierii 

unui contract de prestari servicii privind calculul 

actuarial al contribuţiilor anuale conform Normei 

nr. 2/2013. 

 Veniturile din dobânzi au înregistrat o 

creştere cu 28,29% comparativ cu anul 

precedent de la 85.181 lei la 109.282 lei, 

reprezentând 3,90% din totalul resurselor 

încasate în 2017. 

În baza plasamentelor realizate, în 

condiţiile respectării Strategiei de investire a 

resurselor FGDSPP, în anul 2017 s-a înregistrat un venit din dobânzi în valoare de 109.282 lei, din care 12.374 lei 

pentru administrare și 96.908 lei pentru garantare. 

 

1. INVESTIREA RESURSELOR FINANCIARE 

În anul 2017 s-a urmărit cu prioritate investirea eficientă şi în condiții de minimizare a riscului a resurselor 

financiare disponibile ale FGDSPP, în conformitate cu Strategia anuală privind expunerea FGDSPP, aprobată 

de Consiliul de administrație al ASF. Aceasta are ca obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea 

plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. Politica de investiții a FGDSPP a fost 

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

urmărire a realizării tranzacțiilor financiare.  
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La data de 31.12.2017 valoarea totală a resurselor pentru garantare este de 3.137.760 lei, din care: 

2.911.721 lei contribuții anuale și 226.039 lei din fructificare disponibilităţi plasate. 

Ponderea investiţiilor în titluri de stat s-a menținut la un nivel relativ constant de la 64,08%, din total resurse 

investite la începutul anului, la 64,14% la 31 decembrie 2017. Valoric la preţ de achiziţie, investiţiile în titluri de 

stat la 31.12.2016 au fost în sumă de 1.638.379 lei, iar la data de 31.12.2017 investiţiile în titluri de stat sunt în sumă 

de 2.317.230 lei, creşterea absolută reprezentând 678.851 lei. Portofoliul a fost diversificat, de la 5 emisiuni în 

anul 2016 la 9 emisiuni în anul 2017. 

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 27,27%, din total resurse investite la 

începutul anului, la 22,71% la 31 decembrie 2017, dată la care situaţia investiţiilor în depozite este următoarea: 

A. În funcţie de provenienţa resurselor: 

a. Resurse pentru garantare Pilon 2………753.643 lei 

b. Resurse pentru garantare Pilon 3………  66.887 lei    . 

Total depozite …………………………820.530 lei 

 

B. În funcție de durata plasamentelor : 

a. Depozite pe termen scurt………………418.688 lei 

b. Depozite pe termen lung……………… 401.842 lei    . 

Total depozite …………………………820.530 lei 

 

Disponibilul în cont curent pentru garantare la 31.12.2017, este 0 lei deoarece toate resursele au fost 

investite.  

Disponibilul în cont curent pentru activitatea de administrare și funcționare, la 31.12.2017, este de 475.033 

lei prin încasarea unor depozite ajunse la scadență. Nu există în sold depozite la termen pentru activitatea de 

administrare la 31.12.2017. 

Structura plasamentelor aferente activității investiționale a FGDSPP la finalul anilor 2014 -2017: 
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2. SITUAŢIILE FINANCIARE la 31.12.2017 

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

situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2017, 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 

 31.12.2016 31.12.2017  31.12.2016 31.12.2017 

1. Active   

imobilizate,  

din care : 

1.907.472 2.760.003 

1. Capitaluri  

    proprii,  

din care : 

2.515.705 3.563.379 

 Imobilizări 

necorporale 
0 0 

 Fond 

Garantare 
2.276.575 3.137.760 

 Imobilizări 

corporale 
13.563 42.422  Rezerve  10.540 202.861 

 Imobilizări 

financiare 
1.893.909 2.717.581 

 Rezultat 

reportat  
199.797 -6.726 

2. Active 

circulante,  

din care: 

724.316 912.712 

 Profitul 

exercițiului 

financiar 

59.690 268.971 

 Materiale 

consumabile 
15.071 9.914 

 Repartizare 

profit  
-30.897 -39.487 

 Investiții 

financiare pe 

termen scurt 

403.808 419.867 
2. Datorii  total, 

din care: 
119.511 111.108 

 Conturi la 

bănci și casă 
297.539 475.033 

 Datorii care 

trebuie plătite 

într-o perioadă 

de până la un 

an 

119.511 111.108 

 Alte 

creanțe 
7.898 7.898 

 Datorii care 

trebuie plătite 

într-o perioadă 

mai mare de un 

an 

0 0 

3. Cheltuieli 

 in avans 
3.428 1.772 

3. Venituri  

in avans 
0 0 

TOTAL Activ 2.635.216 3.674.487 TOTAL Pasiv 2.635.216 3.674.487 
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Situaţia fluxurilor de trezorerie - încasări şi plăţi FGDSPP în anul 2017 se prezintă astfel:  

a) Încasări, total 5.532.211 lei, din care:  

 778.703 lei, încasări din contribuțiile anuale aferente Fondului de garantare conform  

                    aprobării acestora de către ASF şi transmiterii înştiinţărilor către administratorii de    

                    fonduri de pensii private;  

   71.730 lei, încasări din cupoane aferente investirii contribuţiilor anuale pentru garantare în  

                    titluri de stat; 

     4.696 lei, încasări din dobanzi aferente investirii contribuţiilor anuale pentru garantare în  

                    depozite pe termen lung;  

     6.056 lei, încasări din dobanzi aferente investirii contribuţiilor anuale pentru garantare în  

                    depozite pe termen scurt;  

 1.915.665 lei, încasări realizate din comisioane specifice FGDSPP, reprezentând sume pentru 

                       acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare; 

      12.373 lei, încasări dobânzi din investirea resurselor financiare pentru administrare şi  

                       funcţionare; 

 2.080.000 lei, depozite la termen ajunse la scadență pentru activitatea de administrare;  

        2.530 lei, încasare despăgubiri pentru recuperare cheltuieli administrative;  

    639.994 lei, depozite la termen scurt ajunse la scadență pentru activitatea de garantare; 

      20.464 lei, depozite la termen lung ajunse la scadență pentru activitatea de garantare; 

  

b) Plăţi, total 5.354.717 lei, din care: 

 

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

 2.080.000 lei, constituire depozite pentru activitatea de administrare;  

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

    201.841 lei, constituire depozite pe termen lung pentru activitatea de garantare; 

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

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

 

 

Contul de Profit şi Pierdere  - rezultatul contabil FGDSPP pentru anul 2017 

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, conform balanței contabile de verificare, veniturile totale şi cheltuielile totale efectuate sunt 

prezentate în tabelul următor: 

 Indicator 31.12.2016 31.12.2017 Variația 

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

1 Venituri totale 1.697.350 2.028.323 + 330.973 

2 Cheltuieli Totale 1.637.660 1.759.352 + 121.692 

3 Rezultatul exercițiului 59.690 268.971 + 209.281 
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Veniturile totale ale FGDSPP realizate în anul 2017, în sumă de 2.028.323 lei, provin din:  

 1.915.665 lei – venituri din comisioane specifice FGDSPP; 

 109.282 lei – venituri din dobânzi pentru depozite la termen şi cupoane fixe pentru titluri   

                        de stat, aferente exercițilului financiar 2017;  

 2.530 lei – alte venituri din activitatea curentă, reprezentând despăgubiri pentru  

                    recuperare cheltuieli administrative; 

 394 lei – venituri din sconturi obținute de la furnizori; 

 452 lei – venituri din ajustări de valoare. 

 

Cheltuielile totale ale FGDSPP realizate în anul 2017, în sumă de 1.759.352 lei, provin din:  

 948.099 lei – cheltuieli de personal, reprezentând 53,90% din totalul cheltuielilor.  

 280.322 lei – cheltuieli cu asigurările și protecția socială;  

 468.207 lei – cheltuieli cu alte bunuri şi servicii executate de terţi (26,62% din totalul 

                        cheltuielilor), din care: 

 53.774 lei, cheltuieli cu chiria;  

 13.502 lei, cheltuieli poștă, telecomunicații, internet; 

 29.380 lei, cheltuieli cu onorariu auditorului financiar și auditorului intern; 

 55.285 lei, cheltuieli cu materiale consumabile, bunuri de natura 

obiectelor de inventar, utilități, reparații și alte cheltuieli de exploatare; 

 316.266 lei, alte cheltuieli cu servicii executate de terţi și colaboratori, in 

care sunt incluse și servicii pentru calcule actuariale ale contribuțiilor 

pentru garantare. 

 9.079 lei – cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale;  

 53.645 lei – alte cheltuieli financiare, privind ajustări de valoare din evaluarea titlurilor 

de stat aferente activității de garantare. 

 

 În cadrul situaţiilor financiare anuale, la contul de profit şi pierderi, cheltuielile privind ajustarea valorii 

imobilizărilor financiare (53.645 lei) sunt corectate cu veniturile din ajutare (452 lei) şi prezentate la rândul 14 

ajustări de valoare cu 53.193 lei. 

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 2017 s-a încheiat cu o profit de 268.971 lei. 

 

În anul 2017, FGDSPP a avut contracte de servicii de asistenţă şi de consultanţă de specialitate cu 

persoane fizice şi juridice române sau străine, cu privire la audit financiar, audit intern, audit IT, managementul 

riscurilor și servicii privind calculele actuariale. 
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Evoluția veniturilor, cheltuielilor şi profitului FGDSPP în perioada 2012-2017: 

 

 

 

 

 

În sinteză rezultatul exercițiului financiar la 31.12.2017 se prezintă astfel: 

 Rezultat din activitate de administrare     +  225.256 lei 

 Rezultat din activitate de garantare    +    43.715 lei 

 Rezultat contabil cumulat     +  268.971 lei 

 

Profitul rezultat din activitatea de administrare, în valoare de 225.256 lei, s-a datorat faptului că nu au 

fost efectuate o parte din cheltuielile aprobate (ponderea cea mai mare reprezentând rezerve pentru plata 

serviciilor de calcule actuariale ), încercându-se obținerea unei majorări a rezervelor pentru administrare și 

funcționare, care să acopere cheltuieli viitoare. 

 

Profitul anului din activitatea de garantare în valoare de 43.715 lei (profit, din care încasat în decursul 

anului suma de 39.487 lei) fiind format din cupoane și dobânzi de 97.360 lei (include 452 lei venituri din ajustari 

de valoare a titlurilor de stat) și pierderi din ajustări de valoare a titlurilor de stat în suma de 53.645 lei. 

Auditarea Situațiilor financiare la 31 decembrie 2017 a fost efectuată de către auditorul financiar 

MAZARS Romania SRL. 
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1. AUDIT INTERN  

 

Activitatea de audit intern 

desfășurată pe parcursul anului 

2017 a contribuit, prin activități 

specifice, la garantarea 

drepturilor participanților și 

beneficiarilor, precum și la buna 

desfășurare a activității de 

administrare și funcționare a 

entității. 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. 

 

În luna ianuarie, Planul de 

audit intern pentru anul 2017, 

aprobat de Consiliul de 

administrație al FGDSPP a fost 

transmis spre notificare la ASF, 

conform prevederilor legale. În 

planul de audit pe 2017 au fost 

introduse spre auditare ș i 

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 2017 au fost 

efectuate 6 misiuni de audit 

intern, care au vizat în special: 

- păstrarea în siguranța a 

activelor FGDSPP – 1 misiune de 

audit; 

- asigurarea funcționării 

eficiente a sistemelor de control 

intern si de management al 

riscurilor – 1 misiuni de audit;  

- asigurarea conformității 

cu prevederilor reglementărilor în 

vigoare – 2 misiuni de audit; 

-  asigurarea bunei 

desfășurări a activității de 

garantare si a celei de 

administrare și funcționare a 

FGDSPP în conformitate cu Legea 

187/2011 – 2 misiuni de audit; 

 

In perioada martie – aprilie 

2017 a fost efectuată o misiune 

ad-hoc cu tema: Alocarea 

resurselor umane la nivelul 

FGDSPP. În urma evaluărilor 

privind consecințele constatărilor 

asupra activităților analizate, 

opinia exprimată a fost că nu sunt 

riscuri majore privind rezultatele 

activității salariaților. 

 

Principalele tehnici utilizate 

de auditorul intern în cadrul 

FGDSPP au fost:  

a) Verificarea – în scopul 

validării, confirmării și acurateței 

înregistrărilor, documentelor, sau 

a declarațiilor, precum și în scopul 

verificării concordanței cu legile, 

normele, procedurile şi 

regulamentele existente. 

Verificarea s-a efectuat prin 

examinare (în sensul detectării 

erorilor sau a iregularităților), 

comparație (în sensul confirmării 

identității informațiilor după 

obținerea acestora din două sau  

mai multe surse), 

confirmare (în sensul solicitării 

informațiilor din mai multe surse 

independente, în scopul validării 

acesteia), punere în acord 

(potrivirea a două categorii 

diferite de înregistrări);  

b) Observarea fizică, 

respectiv modul prin care 

auditorul intern și-a format o 

părere proprie;  

c) Interviul realizat prin 

intervievarea persoanelor 

auditate/implicate. Informațiile 

primite au fost confirmate cu 

documente. 

Obiectivele auditului intern, 

în anul 2017, au fost: 

- Păstrarea în siguranță a 

activelor FGDSPP; 

- Asigurarea funcționării 

eficiente a sistemelor de control 

intern și de management/control 

al riscurilor; 

- Asigurarea conformității 

cu prevederile reglementărilor în 

vigoare; 

- Asigurarea bunei 

desfășurări  a activității de 

garantare și a celei de 

administrare și funcționare a 

FGDSPP,  în conformitate cu 

Legea nr. 187/2011. 

 

Tematica misiunilor de audit 

intern derulate pe parcursul anului 

2017, 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.      
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Astfel, au fost auditate 

activități privind: 

- Evidența tehnic-operativă  

și contabilă  a imobilizărilor 

corporale, imobilizărilor 

necorporale și obiectelor de 

inventar la FGDSPP; 

- Alocarea resurselor 

umane la nivelul  FGDSPP; 

- Gestionarea investițiilor 

financiare în titluri de stat și 

depozite bancare; 

- Verificarea activității de 

control intern și aplicarea 

legislației în materie privind 

managementul riscurilor; 

- Activitatea de secretariat 

a Consiliului de Administrație a 

FGDSPP; 

- Constituirea fondului de 

garantare pentru pensii private și 

facultative și a fondurilor pentru 

desfășurarea activității de 

administrare și funcționare; 

- Respectarea Normei A.S.F. 

nr. 3/2015 privind obligațiile de 

raportare şi transparență ale 

Fondului de garantare a 

drepturilor din sistemul de pensii 

private. 

Scopul activității de audit 

intern desfășurate în anul 2017 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.  

În cadrul misiunilor de audit 

intern desfășurate pe parcursul 

anului 2017 în cadrul FGDSPP, nu 

au fost identificate riscuri majore, 

menite să pericliteze desfășurarea 

în condiții de conformitate a  

activității de ansamblu a entității. 

 

Disfuncționalitățile constatate de 

auditorul intern au fost evidențiate 

și aduse la cunoștința atât a 

Conducerii executive, cât și a 

Consiliului de administrație al 

FGDSPP, prin Rapoartele de audit 

intern întocmite la încheierea 

fiecărei misiuni. 

Recomandările propuse de 

auditorul intern au fost enunțate 

ca urmare a discuțiilor și concilierii 

cu reprezentanții structurilor de 

specialitate auditate. 

Persoana responsabilă cu 

activitatea de audit intern în 

cadrul FGDSPP va monitoriza  în 

continuare implementarea, în 

termenele recomandate și 

aprobate, acțiunilor corective 

stabilite împreună cu structurile de 

specialitate auditate.

 

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  
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- 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 2017 

activitatea de control intern s-a 

desfășurat potrivit Planului anual 

de control intern pentru 2017, 

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 2017. 

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.

 

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 activității 

FGDSPP pe baze solide. În atare 

condiții se va asigura 

protejarea capitalului şi 

creșterea valorii adăugate 

pentru participanţii şi 

beneficiarii sistemului de pensii 

private. 

 

FGDSPP identifică, 

analizează şi evaluează, 

sistematic, riscurile legate de 

desfășurarea activităților sale,  

elaborează planuri 

corespunzătoare, adoptă şi 

implementează măsurile 

necesare în direcția limitării 

posibilelor consecințe 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 menține 

un sistem de control intern şi 

managerial adecvat, în primul 

rând prin identificarea riscurilor 

majore care pot afecta 

eficacitatea şi eficiența 

activității şi operațiunilor 

derulate, respectarea regulilor 

şi regulamentelor, încrederea în 

informațiile financiare şi de 

management, protejarea 

bunurilor, prevenirea şi 

descoperirea fraudelor. 

 

Conform Procedurii de 

management al riscurilor în 

cadrul FGDSP, efectuându-se o 

evaluare calitativă și 

cantitativă, au fost identificate 

23 de riscuri, clasificate pe 9 

tipuri de categorii. 

 

Astfel, a fost întocmit Registrul 

riscurilor din cadrul FGDSPP, 

acestea fiind  prezentate mai 

jos: 

 

Risc de guvernanță – 

Elaborarea unor proceduri de 

sistem sau operaționale care 

nu respectă guvernanța 

internă sau modul de lucru 

existent în cadrul Fondului 

 

Risc operațional - Fraudă 

internă: generată de active 

nepotrivite sau deteriorate 

care intră în patrimoniul 

fondului, sau înregistrări 

neconforme cu realitatea care 

maschează lipsa/deteriorarea 

activelor. 
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Risc de piață – Pierderi posibile 

datorate unor investiții realizate 

în activele prevăzute de lege la 

un randament mai mic decât 

media pieței pentru active 

similare sau pierderi datorate 

unui randament mai mic pentru 

activele care fac obiectul 

reinvestirii. 

 

 

Riscuri conformitate: 

respectarea cerințelor legale 

cu privire modul și 

corectitudinea întocmirii 

statelor de plată pentru salarii, 

precum și a declarațiilor 

aferente 

 

Riscul de lichiditate – 

posibilitatea de a nu dispune 

de suficiente lichidități/fonduri 

pentru acoperirea plăților 

necesare pentru operațiile 

curente sau pentru obligațiile 

legale de plată. 

 

 

Risc de credit – posibilitatea de 

înregistra pierderi din cauza 

investirii/rulării lichidităților și a 

sumelor disponibile într-o 

singură contra-parte sau prin 

contra-părți cu rating scăzut 

sau fără rating. (ex. Depozite 

bancare protejate prin lege in 

limita a 100.000 Euro) 

 

Riscuri generate de securitatea 

datelor, rețelelor și a 

infrastructurii IT – pierderi 

posibile generate de 

accesarea cu rea intenție din 

interior sau din exterior a 

datelor, activelor și 

infrastructurii IT. (ex: risc 

cibernetic) 

 

Riscul de tara - posibilitatea de 

aparitie a pierderilor financiare 

datorate unor evenimente 

macroeconomice, politice sau 

sociale 

 

Riscuri de continuitate a 

activității: externalizarea 

anumitor activități nu respectă 

cerințele de continuitate a 

activității în situațiile necesare 

 

Evaluarea riscurilor s-a făcut 

utilizând Matricea de evaluare 

a riscurilor, prezentată mai jos: 

Interpretarea codurilor de 

culoare se va efectua conform 

tabelului de mai jos: 

Având în vedere Matricea de 

evaluare a riscurilor, în cadrul 

procedurilor interne si 

activitatea specifica din cadrul  

FGDSPP, au fost identificate 23 

de spețe, clasificate astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matricea de evaluare a riscurilor

Ridicat/Critic 3 3 6 9

Mediu/Serios 2 2 4 6

Scazut/Marginal 1 1 2 3

1 2 3

Im
pa

ct

Sc
az

ut
 / 

Pu
tin

 p
ro

ba
bi

l

M
ed

iu
 / 

S-
ar

 p
ut

ea
 

in
ta

m
pl

a

Ri
di

ca
t /

 F
oa

rte
 

pr
ob

ab
il

Probabilitate

Culoare Impact Masuri

Riscuri critice

monitorizare atenta, dezvoltarea de 

planuri/scenarii alternative la nivel de 

conducere executiva si administrativa

Riscuri medii 

monitorizarea si gestionarea 

atenuării/evitării riscurilor la nivel de 

conducere executiva

Riscuri minore
masuri la nivel de compartiment / 

departament / direcție

Categorie risc Nr. de riscuri

Conformitate 4

Risc de tara 1

Guvernanta 1

IT 1

Operational 9

PCA - Planul de continuitatea activitatii 1

Risc de Credit 3

Risc de Lichiditate 1

Risc de Piata 2

Total 23
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Pentru riscurile cu grad mediu, 

a fost întocmit un plan de 

acțiuni cu masurile de 

gestionare si remediere a 

riscurilor identificate. 

 

Conform procedurii interne 

semestrial, sau ori de câte ori 

este nevoie, responsabilul de 

management al riscurilor va 

realiza un raport care să 

cuprindă cel puțin următoarele 

informații:  

- activitățile derulate în 

perioada pentru care se 

întocmește raportul, în scopul 

tratării riscurilor identificate; 

- riscuri noi și măsurile de control 

instituite; 

- rezultatele reevaluării riscurilor, 

în cazul în care riscurile au fost 

reevaluate în perioada 

raportată; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-mențiuni cu privire la 

întocmirea/actualizarea 

Registrului riscurilor; 

- alte aspecte/probleme 

considerate relevante, în 

legătură cu modul în care au 

fost gestionate riscurile; 

- stadiul implementării măsurilor 

cuprinse în planul de acțiuni din 

Registrul Riscurilor. 

 

În contextul legislației incidente 

cu privire la riscurile 

operaționale provenind din 

utilizarea tehnologiei 

informației se vor urmări cu 

precădere înregistrările, din 

registrul riscurilor, aferente 

riscurilor operaționale aferente 

celor patru categorii: oameni, 

procese, sisteme/ tehnologii, 

externe, conform detalierilor 

din exemplul de metodologie 

anexat Normei nr. 6/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, conform 

cerințelor de raportare și 

conform profilului de risc alocat 

de ASF, si anume, risc mediu, în 

cursul anului 2017 au fost 

solicitate oferte privind auditul 

IT, de către firme specializate si 

autorizate, astfel ca în luna 

noiembrie a fost încheiat un 

contract de prestari servicii 

pentru conformare la legislatia 

incidenta.  

In luna decembrie a fost 

efectuat pre-auditul si întocmit 

un raport pentru conformitatea 

cu cerintele normei, urmând 

ca, până în luna iunie 2018, să 

se implementeze observatiile 

mentionate. 


