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ABREVIERI ŞI LEGISLAȚIE INCIDENTĂ 

 

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

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară 

BNR- Banca Națională A României 

Pilon I – Sistemul fondurilor de pensii publice 

Pilon II – Sistemul fondurilor de pensii administrate privat 

Pilon III - Sistemul de pensii facultative 

Legea nr. 187/2011- Legea privind înființarea, organizarea şi 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 

Normal 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 şi 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 obligat iile de raportare s i transparent a  ale FGDSPP 

Norma nr. 6/2015 - Norma privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele 

informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară 

Norma nr. 1/2017- Norma privind majorarea sau diminuarea contribut iilor anuale datorate Fondului de 

garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 

Norma nr. 7/2017 – Norma privind î ntocmirea s i depunerea situat iilor financiare anuale individuale ale 

entita t ilor din sistemul de pensii private 

Norma nr. 4/2018- Norma privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice 

utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Norma nr. 8/2018 – Norma pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de 

pensii private 

 

  



Raport anual 2018 

   

3 
 

CAPITOLUL I 

Sistemul de pensii din România 

 

 
Sistemul de pensii, în totalitatea sa, este gestionat din două direcții: Casa Națională de Pensii 

Publice care administrează Pilonul I şi Autoritatea de Supraveghere Financiară care reglementează şi 

supraveghează Pilonul II şi III. Dacă sistemul public de pensii, administrat de statul român, este unul de 

tip redistributiv, bazat pe solidaritate intergeneraţională şi funcționează conform principiului 

contributivității, conform căruia, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor 

datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale 

cuvenindu-se pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite, sistemul de pensii private are o 

arhitectură simplă, clară şi eficientă, bazată pe conturi personale şi transparenţă. Mecanismul pune accent 

pe siguranţa participanţilor, iar cele mai importante elemente de siguranţă ale sistemului derivă din 

protecţia pe care legislaţia o oferă. Pensiile private completează sistemul public în scopul furnizării unui 

venit de înlocuire adecvat pentru viitorii pensionari. Sistemul apare şi din motivele demografice, pentru 

că în România este o situaţie dezavantajoasă, ca de altfel în toată regiunea. 

Sectorul pensiilor private din România este relativ nou, apărut în 2007, dar cu toate acestea este 

atent reglementat şi supravegheat. 

Acest sistem de pensii private reprezintă o investiție pe termen lung având în vedere faptul că 

este caracterizat de siguranță, iar acest element de siguranță derivă din legislația din acest domeniu, care 

are în centrul său participantul.  

Pilon II sau pensia privată obligatorie se constituie ca o mica fracție din contribuția de 

asigurări sociale pe care românii o plătesc către bugetul de stat şi este funcțional din mai 2008. O parte 

din această contribuție este virată de către stat administratorilor de pensii private, care investesc aceşti 

bani în vederea obținerii unor venituri suplimentare. Trebuie precizat faptul că banii din sistem nu 

aparțin administratorilor de pensii private ci persoanelor care au contribuit la plata lor, iar aceştia vor fi 

plătiți în momentul deschiderii dreptului la pensie. Acest pilon este reglementat de Legea nr. 411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

Pilon III sau pensia privată facultativă se constituie din sumele plătite facultativ de fiecare 

participant în parte şi/ sau de către angajatorii acestora și este funcțional din mai 2007. Important de 

precizat este faptul că aceste contribuții sunt deductibile fiscal în limita a câte 400 euro/an atât pentru 
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participant cât și pentru angajator. Această deductibilitate, oferită de statul român, vine în sprijinul 

încurajării fenomenului de economisire. Pilonul III este reglementat de Legea nr. 204/2006 privind 

pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare asumate prin prospectul schemei de pensii.  

Banii care sunt acumulați din Pilonul II şi Pilonul III sunt virați către fondurile de pensii private. În 

cadrul acestor fonduri de pensii private, apare o separare clară între cheltuielile de administrare şi 

activele fondurilor de pensii. Administratorii societăților de pensii private sunt reglementați de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară care impune acestora ca randamentul investițiilor pe care le 

realizează sa fie cel puțin egal cu zero. 

Piața pensiilor private obligatorii are la finele anului 2018 un număr de 7,2 milioane de 

participanți, iar activele nete aflate în administrare sunt de circa 10 miliarde de euro. În acelaşi timp, 

piața pensiilor private facultative înregistrează un număr de 472.160 de participanți, iar activele nete 

sunt de peste 410 milioane de euro. 

 

Tot acest ansamblu se completează de către Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul 

de Pensii Private, care reprezintă elementul de siguranță de ultimă instanță, prioritățile sale fiind 

stabilite prin prisma unei viziuni asupra întregului mecanism de garantare. Abordarea FGDSPP în acest 

sens pune accent pe interdependența între pilonii sectorului de pensii, dar totodată, pe segregarea 

acestora în vederea susținerii sistemului.  

Noi, FGDSPP, asigurăm unul dintre cele mai importante elemente ale sistemului şi anume: 

garanția drepturilor participanților şi a beneficiarilor din sistemul de pensii private. 
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CAPITOLUL II 

Identificarea FGDSPP 

 Ce înseamnă FGDSPP în sistemul de pensii private? 

Legea nr. 187/2011 este legea care reglementează funcționarea şi organizarea Fondului de 

Garantare a drepturilor din sistemul  de pensii private.  

Scopul FGDSPP este acela de a compensa pierderile participanților şi/sau a beneficiarilor la 

fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuțiilor, cât şi după deschiderea 

drepturilor 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.  

 

FGDSPP înseamnă: 

 

Unde ne găsiți? 

FGDSPP este constituit ca persoană de drept public, iar începând cu luna Decembrie 2018 sediul 

entității a fost relocat la adresa următoare: Bucureşti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 4, 

unitatea 5, Clădirea Green Gate, Cod Poştal 050883, Telefon 031.311.47.67, Fax 031.311.47.66, email 

office@fgdspp.ro, site: www.fgdspp.ro. 

 Structura organizatorică 

Conform Legii nr. 187/2011 conducerea administrativă a FGDSPP revine, în conformitate cu 

dispozițiile art. 5, alin. (1), Consiliului de administrație. 

Pe parcursul anului 2018, Consiliul de administrație a avut următoarea componență: 

În perioada 01.01.2018 – 12.12.2018: 

 Cristian Roșu – Preşedinte 
 Crinel Valer Andănuț- Membru 
 Ioan Răceu- Membru 

   În perioada 12.12.2018 – 31.12.2018:  

 Dumitru Badea- Președinte 
 Crinel Valer Andănuț- Membru 
 Ioan Răceu- Membru 

SIGURANȚĂ 

ÎNCREDERE 

STABILITATE

eeE 

 

mailto:office@fgdspp.ro
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Pentru a duce la îndeplinire atribuțiile, conform articolului 10 din Legea nr. 187/2011, Consiliul 

de administrație s-a reunit în anul 2018, în 12 ședințe ordinare şi una extraordinară, în care au fost 

avizate, în principal, următoarele: 

 Raportul de activitate al FGDSPP pentru anul 2017; 
 Situațiile financiare ale FGDSPP la 31.12.2017, alături de raportul auditorului financiar - 

Mazars România SRL; 
 Proiectul Strategiei anuale de investiții a resurselor financiare ale FGDSPP pentru anul 

2019; 
 Proiectul de Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019. 

În urma dezbaterilor avute în cadrul celor 13 ședințe ale Consiliului de Administrație au fost 

adoptate un număr de 37 de decizii și 12 hotărâri. 

Conducerea executivă a activității FGDSPP, conform Legii nr. 187/2011 şi Statutului este asigurată 

de Directorul general. 

În vederea obținerii maximului de performanță la nivelul instituției, personalul executiv 

reprezintă punctul cheie. Astfel, FGDSPP pune accent pe pregătirea continuă a personalului, în vederea 

alocării optime a acestuia în punctele cheie ale instituției, în funcție de abilitățile fiecăruia, pentru a 

asigura protecția participanților şi stabilitatea financiară. 

Anul 2018 aduce o schimbare în privința organigramei FGDSPP, pentru a asigura o mai bună 

desfăşurare a activităților din cadrul instituției. Aceasta a fost aprobată prin Decizia nr. 1837/2017 de 

către ASF. 

Mai jos, este prezentată noua organigramă FGDSPP, pentru o mai bună înțelegere a modului în 

care este distribuită structura sa de personal. 
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CAPITOLUL III 

Contextul anului 2018 

Mediul de activitate: elementele principale 

 

 

 RECALCULAREA NIVELULUI NECESARULUI FONDULUI DE GARANTARE 

Necesarul FGDSPP reprezintă suma rezervelor tehnice aferente fiecărui fond de pensii 

administrat privat, respectiv fiecărui fond de pensii facultative, iar evidența acestora este ținută distinct 

pentru fiecare fond de pensii private.  

Prin rezervă tehnică se înțelege rezerva suplimentară provizionului tehnic aferent fiecărui fond de 

pensii private, constituită la FGDSPP din contribuțiile anuale și majorate ale administratorilor, după caz, 

pentru acoperirea riscurilor aferente incapacității acestora de a onora plata valorii garantate. 

Calculul necesarului FGDSPP se realizează anual, în prima lună a anului în curs, folosind istoricul 

existent de date înregistrate până la data convertirii contribuției încasate în luna septembrie a anului 

precedent, interval închis. 

Legea nr. 187/2011 şi Norma nr. 21/2017, care modifică Norma nr. 2/2013, sunt principalele 

reglementări care stabilesc regulile de calculare şi constituire a necesarului pentru compensarea 

pierderilor participanților şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat şi la fondurile de 

pensii facultative. 

Având în vedere achitarea integrală de către administratorii de pensii a sumelor stabilite prin 

raportul de calcul actuarial efectuat în anul 2013, în baza Normei nr. 21/2017, în anul 2018 a fost 

recalculat nivelul necesarului Fondului de garantare.  

Aşadar, la valoarea contribuțiilor din perioada 2013-2017, (cumulată cu fructificările obținute 

prin investirea acestora) în sumă totală de 3.137.760,16 lei, se adaugă pentru anul 2018 o valoare de 

21.116.298,29 lei din contribuții anuale și 247.667,38 lei din fructificări.  

Recalcularea 
nivelului 

Necesarului 
Fondului de 
Garantare

Revizurirea 
reglementărilor 
și procedurilor 

interne  

Consolidarea 
resurselor 
financiare 
urmărind 

Strategia de 
investiții

Completarea
cadrului 
legislativ
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 CONSOLIDAREA RESURSELOR FINANCIARE URMĂRIND STRATEGIA DE INVESTIȚII 

Fondul de garantare este organizat astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor 

financiare să se facă în mod distinct pentru: 

→ acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcționare proprie a FGDSPP; 
→ a asigura garantarea drepturilor şi plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii 

facultative, separat de garantarea drepturilor şi plata compensaţiei participanţilor fondurilor de 
pensii administrate privat. 
 
Pe parcursul anului 2018, resursele financiare ale fondului de garantare s-au constituit din: 

→ sume plătite cu titlu de contribuții anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de 
pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat, calculate prin metode 
actuariale; 

→ sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrare şi 
funcționare; 

→ sume rezultate din fructificarea disponibilităților plasate. 
 
În conformitate cu prevederile Legii 187/2011, anual, la nivelul FGDSPP se întocmeşte proiectul 

de strategie privind modul în care vor fi plasate resursele financiare disponibile. Astfel, pentru anul 2018, 

acest proiect a fost elaborat respectând cerințele legale, fiind avizat de către Consiliul de Administrație al 

FGDSPP şi ulterior aprobat de ASF, prin Decizia nr. 1860/22.12.2017. 

Pe parcursul anului 2018, FGDSPP, în calitate de garant al drepturilor participanților la sistemul 

de pensii private, în vederea gestionării resurselor financiare disponibile, a urmărit aplicarea 

prevederilor strategiei anuale de investire a resurselor FGDSPP, care a vizat plasarea în condiții optime 

de diversificare, a resurselor atrase, în depozite bancare constituite la instituții de credit autorizate să 

funcționeze pe teritoriul României şi titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice, astfel încât să 

se evite dependența excesivă de un anumit instrument financiar sau emitent. 

În anul 2017 a fost atins nivelul necesarului Fondului de garantare calculat în baza raportului 

actuarial, elaborat în 2013. Pentru anul 2018, în urma revizuirii cadrului normativ, prin aprobarea 

Normei nr. 21/2017 pentru modificarea Normei nr. 2/2013, a fost elaborat un nou raport de calcul 

actuarial. Astfel, nivelul necesarului Fondului de garantare a fost majorat, iar conform Deciziei Autorității 

de Supraveghere Financiară nr. 347/14.03.2018, valoarea contribuțiilor anuale destinate garantării 

pentru anul 2018 a fost în suma de 21.116.298,29 lei. 

Aceste noi contribuții datorate de către administratorii de fonduri de pensii private, respectiv de 

către administratorii de fonduri de pensii facultative, autorizați de către ASF, au fost achitate până la data 

de 30 aprilie 2018, conform prevederilor art. 17, alin. (5) din Legea nr. 187/2011. 

 

 

 

 

NOI
CONTRIBUȚII

NOI
INVESTIȚII

SIGURANȚĂ
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Investirea resurselor financiare disponibile, pe parcursul anului 2018, a generat venituri în fiecare 

lună, din dobânzi la depozitele bancare existente în portofoliu şi cupoane aferente titlurilor de stat 

achiziționate în anii anteriori. 

Reprezentarea grafică a structurii resurselor pentru garantare la sfârşitul anului 2018, se observă 

în figura de mai jos. 
 

Fig. nr. 1: Structura constituirii resurselor 

 
 

Pe parcursul anului 2018, Fondul de garantare şi-a consolidat rezultatele bune din anii anteriori, 

cu randamente optime, în pofida unui mediu financiar cu randamente în scădere pentru instrumentele cu 

venit fix, cele care constituie portofoliul FGDSPP. 

Valoarea totală actualizată a activelor Fondului de garantare este de 24.776.760,47 lei (valoare 

raportată şi către ASF), o sumă de aproape 8 ori mai mare decât cea de la finalul anului 2017, creştere 

majoră datorată în special încasării noilor contribuții anuale, la care s-au adăugat fructificările obținute 

din investirea resurselor financiare. 

Fondul de garantare investeşte numai pe piața din România şi se situează în categoria 

investitorilor instituționali de mici dimensiuni. 

De la lansare şi până în prezent, FGDSPP a primit în administrare, în vederea protejării drepturilor 

participanților la sistemul de pensii private, contribuții totale în valoare de 24.028.019,87 lei şi a adăugat 

prin activitatea investițională, câştiguri nete în valoare de 473.705,96 lei, în beneficiul protecției sporite a 

participanților, valoarea totală a resurselor financiare deținute, la valoarea lor de la momentul achiziției, 

fiind de 24.501.725,83 lei. 

 
 REVIZUIREA REGLEMENTĂRILOR ŞI PROCEDURILOR INTERNE 

 

Pe parcursul anului 2018, la nivelul FGDSPP, au fost revizuite reglementările şi procedurile 

interne în vederea completării acestora cu cerințele legislative. 

Din punct de vedere al reglementărilor interne, principalul aspect de impact îl reprezintă noua 

structură organizatorică aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 

1837/2017.  

Resurse financiare la
31.12.2017 Contribuții 2018

Venituri din
administrare 2018

3.137.760,16

21.116.298,29

247.667,38

Resurse pentru garantare la 31.12.2018(lei)
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Această nouă organigramă a determinat modificarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului 

de Organizare şi Funcționare aprobate prin Hotărârea nr. 2/2018, respectiv 3/2018, a Consiliului de 

Administrație al FGDSPP. 

De asemenea, modificările reglementărilor mai sus menționate au impus o serie de actualizări la 

nivelul procedurilor interne, coroborate şi cu modificări aduse ca urmare a recomandărilor de audit 

intern, control intern şi implementarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.  
 

Activități de SSM și PSI 

 

Pe parcursul lui 2018, FGDSPP a realizat acțiuni în domeniul Securității și Sănătății în Muncă 

pentru a îmbunătăți gradul de securitate în muncă pentru angajații entității. Astfel, au fost luat o serie de 

măsuri de prevenire și protecție în vederea eliminării factorilor de risc și de accidentare, dar și pentru 

protecția sănătății și securității angajaților.  

Starea de sănătate a angajaților entității a fost atent monitorizată și supravegheată de către medici 

specialiști în medicina muncii prin controlul medical de medicină a muncii care a fost realizat în 

momentul angajării sau periodic.  

Impactul GDPR la nivelul FGDSPP 

Anul 2018 aduce în prim plan Regulamentului nr. 679/2016 al Uniunii Europene privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date (pe scurt: RGDP). Având în vedere intrarea in vigoare a acestui regulament, la nivelul 

FGDSPP au fost demarate o serie de măsuri ce au urmărit implementarea unui cadru de aplicare adecvat 

cu privire la colectarea, folosirea, prelucrarea şi transferul datelor cu caracter personal. 

Astfel, a fost întocmit un plan operațional, fiind identificate etapele care trebuie parcurse în 

vederea conformării noilor cerințe legale şi standarde cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

 

Prezentăm mai jos principalele demersuri efectuate de FGDSPP: 

→ Numirea persoanei responsabile cu protecția datelor(DPO) pentru a îndruma modul în care sunt 

gestionate datele cu caracter personal, în sensul exercitării unei misiuni de informare, de consiliere şi 

de control în plan intern; 

→ Analizarea procedurilor aplicabile în cadrul FGDSPP în vederea identificării necesității revizuirii 

acestora din punct de vedere al implementării reglementărilor GDPR; 

→ Întocmirea unei noi Proceduri privind utilizarea si protecția datelor cu caracter personal în cadrul 

Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, care are în vedere noul cadru 

legislativ aplicabil şi elementele de impact cum ar fi: sfera de aplicare mai largă, mai multe drepturi 

pentru persoana vizată, notificarea incidentelor de securitate, responsabilul cu protecția datelor, 

răspundere şi guvernanță, măsuri tehnice şi organizatorice; 

→ În urma centralizării tuturor informațiilor colectate, a fost completat şi revizuit ”Registrul de evidență 

al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal”; acesta cuprinde, în detaliu, informații 

despre: aplicațiile utilizate, accesul şi fluxul de date, scopul prelucrării, categoriile de persoane vizate, 

durata, măsuri tehnice şi organizatorice aplicate pentru asigurarea uni nivel corespunzător a 

securității prelucrării datelor; 

→ A fost elaborat proiectul ”Politicii de protecție a datelor cu caracter persona aplicabil în cadrul 

FGDSPP”. 
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Pe site-ul entității (www.fgdspp.ro) au fost publicate datele de contact ale responsabilului pentru 

protecția datelor – dpo@fgdspp.ro – unde pot fi adresate întrebări sau nemulțumiri legate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

 COMPLETAREA CADRULUI LEGISLATIV 

Aspect important de menționat este acela al scăderii cotei de contribuție virată către Pilonul II al 

pensiilor private prin adoptarea OUG 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

impact în 2018. Astfel, dacă în anul anterior, cota de contribuție avea valoarea de 5,1%, aceasta evoluând 

de la nivelul de 2% din momentul startului sistemului, în 2018 aceasta scade la un nivel de 3,75% din 

venitul brut, în urma implementării unui nou sistem de aşezare a contribuţiilor de asigurări sociale.  

 

Începutul anului 2018 aduce în prim plan Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, care aduce noutăți importante pentru 

mediul economic în ceea ce priveşte reducerea contribuțiilor sociale şi trecerea acestora de la angajator la 

angajat.  

Pentru FGDSPP, OUG nr. 79/2017 a determinat modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

pentru anul 2018, deoarece pentru a menține același nivel salarial net a fost necesară modificarea 

nivelului salarial brut.  

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2018 aprobat prin Decizia ASF nr.1835/15.12.2017 a fost 

rectificat pe parcursul anului 2018, fiind aprobat prin Decizia ASF nr. 909/26.07.2018. 

Norma nr. 8/2018 pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 

14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de 

pensii private vine în sprijinul aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017 prin crearea a trei noi conturi: 

”4315 – Contribuția de asigurări sociale”, ”4316 – Contribuția de asigurări sociale de sănătate”, ”436- 

Contribuția asiguratorie pentru muncă” în corespondență cu contul ”646 – Cheltuieli privind contribuția 

asiguratorie pentru muncă”. 

 

În altă ordine de idei, tendința informatizării din toate domeniile atrage şi o succesiune de riscuri 

cuantificabile sau nu, necesitând crearea unui sistem de control în vederea minimalizării acestora. 

Astfel, a fost completat cadrul legislativ prin emiterea Normei nr. 4/2018 privind gestionarea 

riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/ avizate/ 

înregistrate, reglementare şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Această 

normă aduce modificări ale cadrului normativ adecvat şi înlocuieşte prevederile Normei nr. 6/2015, care 

a fost abrogată. 

La nivelul FGDSPP, această completare a cadrului legislativ va determina ca noile rapoarte de 

audit IT care vor fi întocmite de către persoanele responsabile, să aibă la bază prevederile acestei noi 

norme. 

Raportul de audit IT ce a fost realizat în perioada 08.12.2017 – 08.05.2018, în vederea evaluării 

sistemelor informatice pe care entitatea le utilizează, a fost elaborat într-o perioadă când legislația 

aplicabilă se regăsea în prevederile Normei nr. 6/2015. 
 

 

 

 

  

http://www.fgdspp.ro/
mailto:dpo@fgdspp.ro
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CAPITOLUL IV 

Paşii pe care FGDSPP îi urmăreşte în vederea garantării drepturilor participanților şi a 

beneficiarilor, dobândite în cadrul sistemului de pensii private 

 

 Ce înseamnă garantare?  

Rolul FGDSPP este acela de a garanta că eventualele pierderile ale participanților 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 obligațiile asumate şi, totodată, asigură 

plata drepturilor participanților ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilității 

asigurării lor de către administratori vor fi achitate. 

Practic, FGDSPP garantează faptul că participanții, respectiv, beneficiarii sistemului de pensii 

private îşi vor primi drepturile obținute în cadrul sistemului de pensii private. 

Pentru a putea asigura această garanție, FGDSPP urmăreşte, în mod continuu, să îşi stabilizeze 

capacitatea de a răspunde în mod adecvat la plata de compensații 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 furnizorilor de pensii private de a 

onora obligațiile asumate, printr-o administrare eficientă a resurselor.   

Trebuie precizat faptul că, aceasta compensație prezentată anterior va fi plătită de către FGDSPP 

numai în condițiile în care ASF constată că administratorii de fonduri nu au capacitatea de a-şi onora 

obligațiile asumate după utilizarea provizioanelor tehnice constituite şi a fondurilor proprii. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cum sprijină strategia de investiții garantarea resurselor? 

 

Strategia anuală de investire a resurselor financiare stabileşte obiectivul, regulile, instrumentele 

financiare, expunerea şi modalitatea de plasare a disponibilităților Fondului de Garantare în vederea 

minimizării riscurilor şi asigurării eficienței şi a lichidității plasamentelor. Investițiile au fost realizate 

într-un mod care să asigure securitatea, lichiditatea resurselor financiare, dar şi obținerea veniturilor din 

plasarea acestora ținând cont de profilul de risc şi practicile prudențiale. Strategia are în vedere 
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diversificarea resurselor financiare în mod corespunzător astfel încât să se evite dependența excesivă de 

un anumit instrument sau emitent. 

Pentru anul 2018, Strategia anuală de investire a resurselor financiare ale FGDSPP urmăreşte ca 

aspecte principale: 

→ Pe termen scurt, gestionarea resurselor financiare destinate funcționării în strânsă 
legătură cu execuția Bugetului de Venituri şi Cheltuieli; 

→ Pe termen lung, gestionarea resurselor financiare destinate garantării în raport cu natura 
şi durata obligațiilor administratorilor față de participanții şi beneficiarii la sistemul de 
pensii private. 

Resursele financiare destinate garantării drepturilor din sistemul de pensii private(contribuții 

anuale) au fost plasate pe parcursul anului 2018 în instrumentele financiare admise de lege: titluri de stat 

emise în lei şi depozite bancare constituite la instituții de credit autorizate să funcționeze pe teritoriul 

României, care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială, în condiții 

optime de diversificare, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit instrument sau emitent. 

Astfel, resursele financiare destinate garantării, au fost plasate pe parcursul anului 2018 având în 

vedere următoarele coordonate: 

→ titluri de stat până la 100%  
→ depozite bancare până la 40%,  

iar expunerea față de un singur emitent nu a depăşit 45% din activele destinate garantării 

drepturilor din sistemul de pensii private, excepție făcând titlurile de stat şi certificatele de trezorerie 

emise de statul român.  

În vederea asigurării unui management al riscurilor adecvat, la nivelul entității, a fost 

implementat un set de indicatori financiari relevanți, cum ar fi: indicatori privind rata solvabilității, rata 

fondurilor proprii, lichiditatea. De asemenea, se va avea în vedere și o clasificare a instituțiilor de credit 

pe baza calificativelor(ratingurilor) stabilite de agențiile de rating specializate. 

Criteriile enumerate mai sus au la bază Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi 

al Consiliului şi Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit. 

În derularea operațiunilor sale de analiză a riscului şi de management al plasamentelor, 

urmărirea alocării eficiente a activelor, administrarea prudentă a riscurilor şi menținerea adecvată a 

lichidităților, FGDSPP va evalua şi monitoriza constant riscurile la care este supus portofoliul său de 

plasament. 

Astfel, în vederea plasării resurselor financiare disponibile, au fost solicitate informații și au fost 

culese date din situațiile financiare ale băncilor la care FGDSPP are constituite depozite bancare și titluri 

de stat în custodie, dar și de la alți emitenți, cu scopul aprecierii performanței și poziției financiare a 

instituției de credit. 

Noile decizii investiționale au fost efectuate luând în considerare indicatorii financiari mai sus 

menționați, plasarea resurselor financiare făcându-se la instituții de credit autorizate sau în titluri emise 

de statul român.  

 Cum se calculează contribuția anuală datorată FGDSPP prin metode actuariale? 
 
Anul 2018, pentru FGDSPP înseamnă o nouă abordare în ceea ce privește calculul contribuțiilor 

anuale aferente fiecărui fond de pensii private, ținând cont de prevederile Normei nr. 2/2013, modificată 

prin Norma nr. 21/2017. 

Constituirea şi evidența activelor corespunzătoare necesarului FGDSPP se face în mod distinct 

pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv pentru fondurile de pensii facultative.  
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Necesarul FGDSPP se calculează ca sumă a tuturor rezervelor tehnice aferente fiecărui fond de 

pensii private: 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă
𝑓𝑜𝑛𝑑

−𝑥

𝑃𝑡𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐
𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙

−𝑥
=  ∑ 𝑅(𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

 Unde:  

 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă
𝑓𝑜𝑛𝑑

−𝑥

𝑃𝑡𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐
𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙

−𝑥
 = rezervă totală şi provizion tehnic la momentul calculului; 

 

𝑅(𝑖) = rezerva individuală a participantului la momentul calculului; 

𝑁= numărul total de participanți ai fondului 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. 

În anul 2018, în baza Hotărârii ASF nr. 347/2018, FGDSPP a constituit necesarul  în baza valorii 

rezultate din raportul de calculul actuarial anual, efectuat conform Normei nr. 2/2013.  

Astfel, contribuțiile anuale plătite de către administratori în anul 2018 au însumat 21.116.298,29 lei. 
Tabel nr.1 – Contribuții anuale administratori datorate către FGDSPP 

FOND DE PENSII ADMINISTRATOR CONTRIBUȚIE 2018 
PILON II   

FPAP BCR BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 1.540.787,04 

FPAP AZT Viitorul Tău 
Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii 

Private S.A. 
4.528.942,77 

FPAP NN NN Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private  S.A. 6.407.495,53 

FPAPP ARIPI Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private  S.A. 2.025.099,88 

FPAP VITAL AEGON Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 1.750.867,78 

FPAP BRD BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 1.277.915,39 

FPAP METROPOLITAN LIFE METROPOLITAN LIFE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 2.782.465,69 

NECESAR FOND PILON II  20.313.574,08 

PILON III   

FPF NN Optim NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 757.807,76 

FPF BRD MEDIO BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private  S.A. 44.916,45 

NECESAR PILON III  802.724,21 

TOTAL REZERVE TEHNICE   21.116.298,29 
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 Cum se încasează contribuțiile anuale şi cum se investesc? 
 

Având în vedere că în 2017 a fost atins nivelul rezervelor tehnice conform ultimului calcul 

actuarial, a fost demarat procesul în vederea întocmirii unui raport actuarial care să cuprindă date 

actualizate până la 30 septembrie 2017, interval închis, conform Normei nr. 2/2013, cu modificările 

ulterioare. 

Conform noului raport de calcul actuarial, contribuțiile pe care FGDSPP le-a încasat în 2018 au 

fost în valoare totală de 21.116.298,29 lei. Acestea au fost plătite de către administratorii de pensii 

private, până la data de 30 aprilie 2018 şi au fost plasate respectând Strategia de investiții aprobată, în 

titluri de stat şi depozite bancare. Pe lângă aceste contribuții încasate conform art.17, pct. 5 din Legea nr. 

187/2011, au fost investite şi sumele rezultate din fructificarea disponibilităților plasate. 

Având în vedere prevederile art. 15, alin. (2) din Legea nr. 187/2011, cheltuielile pentru 

administrare  conturilor aferente activității de garantare au fost suportate din veniturile bugetului 

propriu de venituri şi cheltuieli. 

Situații privind resursele financiare, situația activelor şi a obligațiilor, precum şi situația detaliată 

a investițiilor FGDSPP au fost întocmite lunar şi comunicate periodic către ASF, în conformitate cu 

prevederile Normei nr. 3/2015. 

Contribuțiile anuale cumulate de la constituirea fondului de garantare, separate pe Pilon II, 

respectiv Pilon III, sunt prezentate în tabelele de mai jos, împreună cu graficele ponderii plăţilor efectuate 

de fiecare dintre administratori. 
 

Tabel nr. 2 – Contribuții Pilon II    Tabel nr. 3– Contribuții Pilon III 
 

 

 

    

 

 

Fig. nr. 2– Pondere contribuții Pilon II              Fig. nr. 3– Pondere contribuții Pilon III 

 

 

8%
22%

31%
10%

9%

6% 14%

Contribuții totale
Pilon II

FPAP BCR

FPAP AZT Viitorul
Tău

FPAP NN

FPAPP ARIPI

FPAP VITAL

FPAP BRD

93,70%

0,17% 6,13%

Contributii totale Pilon III

FPF NN
OPTIM

FPF
EUREKO
Confort
FPF BRD
Medio

Fond de pensii 
Contribuții 
totale (lei) 

FPAP BCR 1.766.707,75 

FPAP AZT Viitorul Tău 5.217.650,07 

FPAP NN 7.118.830,20 

FPAPP ARIPI 2.278.864,67 

FPAP VITAL 2.119.574,71 

FPAP BRD 1.431.392,85 

FPAP METROPOLITAN 
LIFE 

3.227.733,37 

TOTAL PII 23.160.753,62 

Fond de pensii  
Contribuții totale 

(lei) 

FPF NN Optim 812.636,80 

FPF BRD Medio 53.178,25 

FPF EUREKO Confort 1.450,20 

TOTAL PIII 867.265,25* 
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În vederea menţinerii unui echilibru atât în ce priveşte ponderea fiecărui emitent, dar şi a 

ponderii pe tipuri de instrumente, în anul 2018, pe baza Rapoartelor de analiză şi a propunerilor privind 

plasarea resurselor financiare, acestea au fost investite urmărindu-se atingerea şi menținerea unei 

proporții în portofoliul investițional de 80% -20% între titluri de stat şi depozite bancare, dar ținând cont 

de respectarea obiectivelor principale ale strategiei de investire anuale(siguranța - obiectiv cu grad 

ridicat de importanță; lichiditatea – obiectiv cu grad mediu de importanță şi randamentul – obiectiv cu 

grad scăzut de importanță). 

Structura portofoliului de instrumente financiare pentru activitatea de garantare, la valoarea 

actualizată la data de 31.12.2018, este prezentată în figura următoare: 
   Fig. nr. 4 -Structură portofoliu FGDSPP 

 
 

Resursele financiare disponibile au fost plasate urmărindu-se:  

a) securitatea, prin selecția adecvată a emitenților şi a instrumentelor financiare, 

b) lichiditatea, prin selectarea unor scadențe ce nu sunt acoperite în portofoliu investițional,  

c) randamentul, similar celor oferite în piață; suplimentar, plasarea resurselor financiare s-a 

efectuat prin dispersia la mai mulți emitenți în cote relativ egale. 

 

 Pe parcursul anului 2018, au fost încasate venituri din: 

→ Depozite bancare, ce au ajuns la scadență pe parcursul anului la toți cei cinci emitenți 
existenți în portofoliu. Suma acestor depozite este în valoare de 10.551.892,67 lei, iar veniturile realizate 
din dobânzi sunt în sumă de 32.492,89 lei. Depozitele constituite au avut scadențe de până la 3 ani și 
valori diferite, astfel încât să asigure o echilibrare a plasamentelor, urmărind atât minimalizarea riscului, 
dar și obținerea unui randament bun al investițiilor. 

→ Cupoane aferente emisiunilor de titluri de stat achiziționate în anii anteriori sau pe 
parcursul anului 2018. Prima lună din 2018 a fost marcată și de prima scadență a unei emisiuni de titluri 
de stat din portofoliul FGDSPP, fiind încasat principalul și cuponul aferent. Suma celor 12 cupoane 
aferente emisiunilor de titluri de stat încasate pe parcursul anului 2018 este în cuantum de 215.174,49 
lei. 

Depozitele existente în portofoliul FGDSPP la finele anului 2018 au scadențe și valori diferite, 

astfel încât să asigure o echilibrare a plasamentelor, urmărind atât minimalizarea riscului, cât și obținerea 

unui randament bun al investițiilor, structura acestora în totalul depozitelor fiind prezentată în figura de 

mai jos. 
Fig. nr. 5: Structura depozite pe emitenți 

              

Depozite bancare
20,36%

Titluri de stat -
MFP

79,64%

BRD; 
544.621,08; … BANCA 

TRANSILVANIA; 
1.172.652,20; 23%

ING BANK; 
1.233.129,59; 25%

BCR; 2.030.967,52; 
41%



Raport anual 2018 

   

17 

 

CAPITOLUL V 

Situații financiare: resurse continue 

 

FGDSPP urmărește permanent ca prin managementul financiar eficient al resurselor sale să își 

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

necesita intervenția sa, prin plata compensației către participanții fondurilor de pensii private, respectiv 

pentru perioada de acumulare a contribuțiilor și 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 realizate din plasamente în depozite bancare la termen şi titluri de stat. 
 

Fig. nr. 6 – Proveniența resurselor FGDSPP în anul 2018 

 

În anul 2018, contribuțiile anuale plătite de către administratorii de fonduri de pensii private au 

însumat 21.116.298 lei, reprezentând rezerva tehnică necesară fondului, în urma calculelor actuariale, 

efectuate conform Normei nr. 2/2013, care în anul 2018 au ținut cont de creșterea activelor fondurilor de 

pensii în perioada 2013-2017. Sumele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare în 

exercițiul financiar 2018 au totalizat 1.915.665 lei, identice cu cele încasate anul precedent. 

Veniturile din dobânzi au înregistrat o creștere semnificativă comparativ cu anul precedent de la 

109.282 lei la 655.476 lei, reprezentând 1,06% din totalul resurselor încasate în 2018. 

 

În baza plasamentelor realizate, în condițiile respectării Strategiei de investire a resurselor 

FGDSPP, în anul 2018 s-a înregistrat un venit din dobânzi în valoare de 655.476 lei, din care 640.111 lei 

pentru garantare și 15.365 lei pentru funcționare. 
 

1. INVESTIREA RESURSELOR FINANCIARE 

În anul 2018 s-a urmărit cu prioritate investirea eficientă și 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 și 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 și urmărire a realizării tranzacțiilor financiare.  
 

 

 

90,71%

1,06%

8,23%

Proveniența resurselor FGDSPP în anul 2018

resurse  din contribuții anuale

sume din dobanzi

sume pentru acoperirea cheltuielilor 
de administrare și funcționare
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Fig. Nr. 7– Istoric încasări resurse FGDSPP pe activități 

 

 La data de 31.12.2018, valoarea totală a resurselor pentru garantare este de 24.501.726 lei, din 

care: 24.028.020 lei contribuții anuale și 226.039 lei din fructificare disponibilități plasate. 

 Ponderea investițiilor în titluri de stat a crescut de la 64,08% la 78,20% din total resurse la 31 

decembrie 2018. Valoric, la preț de achiziție, la data de 31.12.2018, investițiile în titluri de stat sunt în 

sumă de 19.520.357 lei. Portofoliul a fost diversificat, de la 9 emisiuni în anul 2017 la 13 emisiuni în anul 

2018. 

 Plasamentele efectuate în depozite bancare au avut maturități, atât pe termen scurt cât și pe 

termen lung. Ponderea investițiilor în depozite bancare la termen a scăzut de la 22,71%, la 21,77% la 31 

decembrie 2018, dată la care situația investițiilor în depozite este următoarea: 

A. În funcție de proveniența resurselor: 

a. Resurse pentru garantare Pilon 2  - 4.813.089 lei 

b. Resurse pentru garantare Pilon 3  - 168.281 lei 

Total depozite    - 4.981.370 lei 

 

B. În funcție de durata plasamentelor : 

a. Depozite pe termen scurt  - 4.681.370 lei 

b. Depozite pe termen lung  - 300.000 lei 

Total depozite    - 4.981.370 lei 

Disponibilul în cont curent pentru garantare la 31.12.2018, este 0 lei, deoarece toate resursele au 

fost investite.  

Disponibilul în cont curent pentru activitatea de administrare și funcționare, la 31.12.2018, este 

de 7.046 lei. Depozite la termen pentru activitatea de administrare în sold la 31.12.2018, sunt in sumă de 

452.000 lei constituite la 3 instituții de credit în cote relativ egale: BCR, ING Bank și Marfin Bank. 
Fig. Nr. 8 - Structura plasamentelor aferente activității investiționale a FGDSPP la finalul anilor 2014-2018: 
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2. SITUAŢIILE FINANCIARE la 31.12.2018 

 

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

Din situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2018, fac parte Bilanțul Contabil, Contul de Profit și 

Pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, etc. 

 

Sintetizat, Bilanțul contabil al FGDSPP, se prezintă astfel:     

                  -lei- 

Activ Pasiv 

 31.12.2017 31.12.2018  31.12.2017 31.12.2018 

1. Active   
imobilizate,  

din care : 

2.760.003 20.154.821 
1. Capitaluri 
proprii, 
din care : 

3.563.379 25.198.155 

 Imobilizări 
necorporale 

0 0 
 Fond 
Garantare 

3.137.760 24.501.726 

 Imobilizări 
corporale 

42.422 34.127  Rezerve 202.861 428.117 

 Imobilizări 
financiare 

2.717.581 20.120.694 
 Rezultat 
reportat 

-6.726 -55.080 

2. Active 
circulante,  

din care: 
912.712 5.190.228 

 Profitul 
exercițiului 
financiar 

268.971 518.478 

 Materiale 
consumabile 

9.914 3.453 
 Repartizar
e profit 

-39.487 -195.086 

 Investiții 
financiare pe 
termen scurt 

419.867 5.179.701 
2. Datorii  

total, 
din care: 

111.108 149.768 

 Conturi la 
bănci și casă 

475.033 7.074 

 Datorii 
care trebuie 
plătite într-o 
perioadă de 
până la un an 

111.108 149.768 

 Alte creanțe 7.898 0 

 Datorii 
care trebuie 
plătite într-o 
perioadă mai 
mare de un 
an 

0 0 

3. Cheltuieli 
 in avans 

1.772 2.874 
3. Venituri  
in avans 

0 0 

TOTAL Activ 3.674.487 25.347.923 TOTAL Pasiv 3.674.487 25.347.923 
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Situația fluxurilor de trezorerie - încasări și plăți FGDSPP în anul 2018 se prezintă astfel:  

 

a) Încasări, total 36.075.166 lei, din care:  

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

aprobării acestora de către ASF și transmiterii înștiințărilor către administratorii de 

fonduri de pensii private;  

  247.668 lei, încasări din dobânzi la depozite și cupoane aferente investirii contribuțiilor 

anuale pentru garantare în titluri de stat; 

 359.469 lei, încasări din recuperare dobânzi plătite la achiziția de titluri de stat aferente 

investirii contribuțiilor anuale pentru garantare; 

   10.704.732 lei, încasări din depozite la termen și titluri de stat ajunse la maturitate  

pentru activitatea de garantare;  

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

pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare; 

 15.365 lei, încasări dobânzi din investirea resurselor financiare pentru administrare și 

funcționare; 

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

 369 lei, încasare pentru recuperare cheltuieli administrative;  

 

b) Plăți, total 36.543.125 lei, din care: 

  1.947.358 lei, reprezentând plăți curente de administrare și funcționare a FGDSPP; 

  2.165.600 lei, constituire depozite pentru activitatea de administrare;  

  32.040.601 lei, constituire depozite la termen și achiziții titluri de stat pentru activitate 

de garantare; 

  389.566 lei, dobânzi plătite la achiziția de titluri de stat pentru garantare 

 

Diferența dintre plăți și încasări a fost acoperită din disponibilul în cont curent la 31.12.2017 în 

valoare de 475.033 lei, exercițiul financiar 2018 fiind închis cu un sold disponibil în conturi curente de 

7.074 lei pentru cheltuieli aferente activității de administrare și funcționare. 

 

Contul de Profit și Pierdere  - rezultatul contabil FGDSPP pentru anul 2018 

Conform normei de contabilitate aplicabilă Fondului de garantare, respectiv Norma 14/2015, „În 

contabilitatea Fondului de garantare, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului 

financiar și distinct pentru activitatea de asigurare a plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor 

Fondului de garantare și respectiv pentru activitatea proprie legată de administrarea și funcționarea sa.(…) 

În cadrul situațiilor financiare anuale, profitul sau pierderea se evidențiază la nivelul Fondului de garantare 

ca persoană juridică de drept public, prin însumarea valorii corespunzătoare celor două activități.", 

activitățile au fost distinct evidențiate în contabilitate, dar în situațiile financiare anuale, au fost 

prezentate cumulat veniturile și cheltuielile, la nivel de organizație.  

Astfel, conform balanței contabile de verificare, veniturile totale și cheltuielile totale efectuate 

sunt prezentate în tabelul următor: 

Indicator 31.12.2017 31.12.2018 Variația (%) 

Venituri totale 2.028.323 2.606.782 28,52% 

Cheltuieli Totale 1.759.352 2.088.304 18,70% 

Rezultatul exercițiului 268.971 518.478 92,76% 
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Veniturile totale ale FGDSPP realizate în anul 2018, în sumă de 2.606.782 lei, provin din:  

 1.915.665 lei – venituri din comisioane specifice FGDSPP; 

  655.475 lei – venituri din dobânzi pentru depozite la termen și cupoane fixe 

pentru titluri  de stat, aferente exercițiului financiar 2018;  

  369 lei – alte venituri din activitatea curentă, recuperare cheltuieli administrative; 

  35.273 lei – venituri din ajustări de valoare. 

Cheltuielile totale ale FGDSPP realizate în anul 2018, în sumă de 2.088.304 lei, provin din:  

 1.064.967 lei – cheltuieli de personal, reprezentând 51,00% din totalul 

cheltuielilor.  

  53.602 lei – cheltuieli cu asigurările și protecția socială;  

 876.941 lei – cheltuieli cu alte bunuri și servicii executate de terți (41,99% din 

totalul cheltuielilor), din care: 

 66.568 lei, cheltuieli cu chiria;  

 18.907 lei, cheltuieli poștă, telecomunicații, internet; 

 22.000 lei, cheltuieli cu onorariu auditorului financiar; 

 42.230 lei, cheltuieli cu materiale consumabile, bunuri de natura 

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

 319.976 lei, cheltuieli privind prestațiile externe, colaboratori,  

 407.260 lei, alte cheltuieli cu servicii executate de terți in care sunt 

incluse și servicii pentru calcule actuariale ale contribuțiilor pentru 

garantare. 

 11.878 lei – cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale;  

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

titlurilor de stat aferente activității de garantare. 

 

 În cadrul situațiilor financiare anuale, la contul de profit și pierderi, cheltuielile privind ajustarea 

valorii imobilizărilor financiare (80.916 lei) sunt corectate cu veniturile din ajutare (35.273 lei) și 

prezentate la rândul 14 ajustări de valoare cu 45.643 lei. 

Exercițiul financiar al FGDSPP pe anul 2018 s-a încheiat cu o profit de 518.478 lei. 

În anul 2018, FGDSPP a avut contracte de servicii de asistență și de consultanță de specialitate cu 

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

managementul riscurilor, contabilitate și servicii privind calculele actuariale. 

 

Fig. Nr. 9 - Evoluția veniturilor, cheltuielilor şi profitului FGDSPP în perioada 2012-2017: 

 
-400.000

100.000

600.000

1.100.000

1.600.000

2.100.000

2.600.000

3.100.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Venituri totale

Cheltuieli Totale

Rezultatul exercițiului



Raport anual 2018 

   

22 

 

 

În sinteză rezultatul exercițiului financiar la 31.12.2018 se prezintă astfel: 

 

 Rezultat din activitate de administrare      -     75.990 lei 

 Rezultat din activitate de garantare    +  594.468 lei 

 Rezultat contabil cumulat     +  518.478 lei 

 

Deficitul din activitatea de administrare și funcționare, în valoare de 75.990 lei, reprezintă diferența 

dintre veniturile obținute ( 1.931.398 lei ) și cheltuielile aferente activității de administrare și funcționare 

(2.007.388 lei), efectuate în conformitate cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de ASF 

pentru anul 2018.  

Deficitul s-a datorat faptului că administratorii de pensii private nu au acoperit valoarea integrală a 

necesarului pentru finanțarea cheltuielilor de administrare și funcționare, existând rezerve din anii 

precedenți ce au fost utilizate în anul 2018. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, a fost 

aprobat cu un deficit de 91.751 lei, dar printr-un bun management economico-financiar s-a reușit 

închiderea exercițiului financiar 2018 cu un deficit mai mic cu 17,18%. 

Profitul activității de garantare, în sumă de 594.468 lei este format din: 195.086 lei, venituri din 

cupoane la titluri de stat și dobânzi la depozite bancare încasate, și 399.382 lei reprezentând diferența 

dintre veniturile și cheltuielile activității de garantare, ce includ și evaluările de active conform Normei nr. 

11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările și 

completările ulterioare 

Auditarea Situațiilor financiare la 31 decembrie 2018 a fost efectuată de către auditorul financiar 

Mazars Romania SRL. 
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CAPITOLUL VI 

Audit intern, control intern şi managementul riscurilor  

 

 AUDIT IT  

În anul 2018, în cadrul FGDSPP a avut loc primul audit al sistemului informatic, audit desfășurat în 

conformitate cu prevederile Normei nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de 

sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de 

ASF. 

Auditul sistemelor informatice a fost efectuat cu resurse externe de către un furnizor de servicii 

specializate, auditor IT avizat de ASF pentru auditarea sistemelor IT în conformitate cu prevederile 

legislației emisă în acest sens. 

Obiectivul acestui proiect îl constituie exprimarea unei opinii independente asupra gradului de 

conformitate al FGDSPP cu cerințele impuse de normă.  

Ca urmare a recomandărilor din raportul de audit IT a fost revizuită Procedura privind gradul de 

adecvare a sistemului informatic utilizat în cadrul Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii 

private, procedură care stabileşte regulile pentru securitatea şi controlul sistemelor informatice, pentru 

îndeplinirea obligațiilor de confidențialitate şi păstrare în siguranță a datelor şi informațiilor trimise sau 

obținute de la administratorii de pensii private, prin internet şi stocate, precum şi a celor ce decurg din 

activitatea aferentă fiecărei funcții.  

 Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerințelor păstrării în 

siguranță a datelor şi informațiilor, FGDSPP a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice 

orientate pe următoarele direcții de acțiune: 

→ Managementul disponibilității; 
→ Politica de securitate a informației; 
→ Managementul conturilor de utilizator; 
→ Managementul incidentelor; 
→ Managementul schimbărilor şi al implementării sistemelor informatice; 
→ Managementul capacității; 
→ Managementul nivelurilor de servicii. 

Procedura detaliază gradul de securitate a informației, capacitatea de a furniza raportările 

solicitate de autoritatea de supraveghere, îndeplinirea criteriilor minimale privind programele utilizate în 

activitatea financiar-contabilă, prevăzute de normele metodologice de întocmire şi utilizare a 

documentelor financiar- contabile, precum şi a programelor utilizate în activitatea de calcul a 

contribuțiilor anuale destinate garantării, precum şi prevederile altor norme incidente. 

În conformitate cu prevederile Normei nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale 

generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate şi/sau 

supravegheate de ASF, în conformitate cu categoria de risc în care este încadrat FGDSPP, auditul 

sistemelor informatice va fi efectuat din 3 în 3 ani. 

 

 AUDIT INTERN 
 

Auditul intern, alături de controlul intern şi 

managementul riscurilor sunt elemente esențiale în 

crearea cadrului pentru atingerea obiectivelor în 

garantarea drepturilor participanților şi 

beneficiarilor, dar, totodată contribuie la buna 

desfăşurare a activităților interne ale FGDSPP.  
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Pentru anul 2018, activitatea de audit intern a vizat în special: evaluarea modului de întocmire a 

procedurilor de sistem şi operaționale, concordanța dintre acestea şi derularea propriu-zisă a activităților 

la care se referă, asigurarea unei mai bune monitorizări a conformităţii cu regulile şi procedurile 

existente, dar şi îmbunătățirea eficienţei procedurilor şi a eficacității activităților procedurate. 

În cadrul FGDSPP, activitatea de audit intern a fost desfăşurată pe baza Procedurii de audit intern, 

al cărei proiect a fost avizat de către Consiliul de Administrație al FGDSPP prin Decizia nr. 29/2018 şi 

aprobat de ASF prin Decizia nr. 1249/2018, dar şi pe baza Planului de audit intern aprobat prin Decizia 

Consiliului nr. 4/30.01.2018.  

Auditul intern, care conform organigramei stabilite prin statutul FGDSPP şi Legii nr. 187/2011 

privind înființarea, organizarea şi funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii 

private, se află în subordinea directă a Consiliului de Administrație al FGDSPP, a fost asigurat de către un 

furnizor de servicii specializate, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România. 

În baza Planului de audit al anului 2018  s-au efectuat un număr de 5 misiuni care au urmărit 

aspectele de mai jos: 

→ Contribuția datorată de administratori, destinată garantării drepturilor participanților şi 
beneficiarilor din sistemul de pensii private; 

→ Verificarea activității de control intern şi aplicarea legislației naționale privind managementul 
riscurilor; 

→ Activitatea de implementare a strategiei de investire a resurselor financiare ale FGDSPP; 
→ Activitatea de inventariere patrimonială; 
→ Raportări contabile. 

 

În vederea formulării unor recomandări pentru îmbunătățirea mediului de lucru, la nivelul 

activităților FGDSPP, s-au folosit de către auditor, tehnici de audit precum: verificarea, observarea fizică, 

interviul şi analiza, iar ca instrumente de audit chestionarele şi interviul. 

Având în vedere planul de audit în vigoare, dar şi elementele cuprinse în procedura specifică, 

auditul intern din 2018 a avut următoarele obiective: 

→ eficacitatea tranzacțiilor si operațiunilor; 

→ reflectarea normelor legale şi decizionale ale conducerii în situațiile financiare şi în 

procedurile interne; 

→ verificarea existenței, cunoaşterii, aplicării şi respectării unor proceduri interne de organizare 

şi funcționare; 

→ evaluarea şi îmbunătățirea procedurilor existente; 

→ organizarea şi funcționarea eficientă a sistemului contabil; 

→ evaluarea sistemelor de implementare pentru asigurarea conformităţii cu reglementările 

legale şi cele proprii ale Fondului, Codului de conduită etică a auditorului intern, precum şi 

implementarea normelor de lucru şi control intern şi a politicilor instituţiei; 

→ iniţierea investigaţiilor speciale, atât la cererea Directorului, Consiliului de administraţie 

şi/ori de câte ori este cazul; 

→ misiuni de consiliere; 

→ coordonarea activităţii cu auditorul financiar extern pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

obiectivelor de audit şi pentru a minimiza riscurile; 

→ informarea periodică a Directorului/Consiliului de administraţie al instituţiei, după caz, 

despre execuţia planului de audit, alte probleme necesare sau solicitate de Director sau 

Consiliu,  

→ revizuirea periodică a Cartei auditului şi/sau Normelor/Procedurilor/Regulilor de exercitarea 

a atribuţiilor de audit intern aplicabile instituţiei beneficiarului corelate cu cele emise de 

CAFR. 
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Având în vedere obiectivele prezentate mai sus, care au stat la baza celor 5 misiuni de audit,  s-au 

întocmit rapoartele de audit pentru fiecare misiune în parte. Din rapoartele întocmite nu au fost 

identificate riscuri majore, menite să pericliteze desfăşurarea în condiții de conformitate a activității de 

ansamblu a entității.  

Recomandările propuse de auditorul intern au fost enunțate ca urmare a discuțiilor interne cu 

reprezentanții structurilor de specialitate auditate.   

Persoana responsabilă cu activitate de audit intern din cadrul FGDSPP va monitoriza, în 

continuare, alături de structurile de specialitate auditate implementarea în termenele stabilite a 

acțiunilor corective. 

 

 CONTROL INTERN 
 

Controlul intern este definit ca un proces realizat de către membrii consiliului de administrație, de 

management, salariați, fiind conceput să ofere o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea 

următoarelor obiective: 

→ Respectarea regulilor interne şi externe; 
→ Prevenirea şi depistarea fraudelor şi erorilor; 
→ Protejarea bunurilor şi informațiilor; 
→ Creşterea performanței organizaționale; 
→ Atingerea obiectivelor în mod eficient şi eficace. 

 

Controlul intern este procesul dinamic care se adaptează continuu la riscurile şi modificările cu 

care se confruntă FGDSPP, fiind parte integrantă a activităților zilnice şi presupune implicarea 

personalului de la toate nivelurile, fiind un instrument utilizat de Consiliul de Administrație, în mod 

constant, în luarea deciziilor. 

FGDSPP raportează rezultatele obținute prin aplicarea sistemului de control intern conform 

Normei nr. 3/2015 privind obligațiile de raportare şi transparență a Fondului de garantare a drepturilor 

din sistemul de pensii private. 

Activitatea de control intern în cadrul FGDSPP este efectuată de către persoana responsabilă, 

numită prin decizie de Director General, în conformitate cu Procedura privind activitatea de control 

intern şi management al riscurilor în cadrul FGDSPP, aprobată de Consiliul ASF prin Decizia nr.186/ 

22.12.2017.  

La finalul anul 2018, Procedura de Control Intern în cadrul FGDSPP, a fost revizuită şi apoi 

aprobată de către ASF prin Decizia nr.1445/23.11.2018, în vederea corelării cu noua structură 

organizatorică şi pentru clarificarea unor aspecte referitoarea la activitatea de management al riscurilor. 

Începând cu anul 2019 activitatea de control intern va fi desfăşurată în conformitate cu 

prevederile noii proceduri. 

În anul 2018, activitatea de control intern a fost desfăşurată respectând Planul anual pentru 2018, 

care cuprinde misiuni de control intern şi verificările aferente.  

Planul de control intern pentru anul 2018 a cuprins un număr total de 5 acțiuni desfăşurate pe 

parcursul anului, iar una dintre cele 5 a fost desfăşurată trimestrial: ”Verificare privind întocmirea şi 

transmiterea raportărilor către ASF- S.P.P., în conformitate cu Norma ASF nr. 3/2015”.  

Pentru anul 2018, planul de control intern a fost respectat în totalitate, iar în cadrul acțiunilor de 

control desfăşurate nu au fost constatate deficiențe majore referitoare la activitățile FGDSPP supuse 

verificării, iar acolo unde s-a considerat necesar, conform rapoartelor întocmite, au fost propuse 

recomandări de implementare şi actualizare a regulilor interne. 
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 MANAGEMENTUL RISCURILOR 

Pe parcursul anului 2018, FGDSPP a continuat implementarea și consolidarea sistemului de 

management al riscurilor prin menținerea unui sistem de control intern și managerial adecvat ce asigură 

o abordare proactivă în identificarea și 

evaluarea riscurilor. 

 

 

În vederea susținerii acestui sistem de 

management al riscurilor, în anul 2018, a fost 

constituită la nivelul conducerii executive, 

Comisia de Management al Riscurilor, acesta 

fiind inclusă în structura de guvernanță a 

sistemului de management al riscurilor. 
 

 

 

 

În plus, au fost desfășurate următoarele activități: 

→ Ca parte a sistemului de management al riscurilor, a fost dezvoltat registrul riscurilor 
operaționale generate de sistemele informatice și controalele aferente. În urma evaluării 
riscurilor operaționale generate de sistemele informatice, acestea au fost încadrate, conform 
prevederilor legale în vigoare, în patru categorii distincte de riscuri, în funcție de sursa acestora: 
oameni, procese, sisteme și mediul extern. 

→ În vederea consolidării sistemului de management al riscurilor, au fost introdusi o serie de 
indicatori cheie de risc, indicatori ce sunt monitorizați și evaluați în vederea identificării 
activităților cu nivel ridicat de risc.  

→ Implementarea procedurii privind asigurarea continuității operaționale și de recuperare a datelor 
și a informațiilor în caz de dezastru, procedură ce stabilește modalitățile de acțiune în cazul 
situațiilor de criză. 

 

Ca parte a activității continue de management al riscurilor, folosind Matricea de evaluare a 

riscurilor din cadrul Fondului, au fost 

evaluate riscurile identificate la nivel de 

instituție și evidențiate în cadrul 

Registrului riscurilor, o descriere a 

acestora acestea fiind prezentată mai jos. 

Risc de guvernanță – elaborarea 

unor proceduri de sistem sau operaționale 

care nu respectă guvernanța internă sau 

modul de lucru existent în cadrul FGDSPP;  

Risc operațional - fraudă internă: 
generată de active nepotrivite sau deteriorate care intră în patrimoniul FGDSPP, sau înregistrări 
neconforme cu realitatea care maschează lipsa/ deteriorarea activelor; 

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; 

Matricea de evaluare a riscurilor 
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Ridicat/ Critic 3 3 6 9 

Mediu/ Serios 2 
2 4 6 
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Marginal 1 

1 2 3 
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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;  

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; 

Riscul de țară - posibilitatea de 
apariție 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. 

În urma evaluărilor riscurilor, ori de câte ori a fost cazul, au fost implementate planuri de acțiuni 

în vederea gestionării efectelor acestora. 

De asemenea, conform cerințelor de raportare și conform profilului de risc alocat de ASF, si 

anume, risc mediu, în prima parte a anului 2018 a avut loc auditarea sistemului informatic de către un  

auditor IT extern, avizat de către ASF pentru desfășurarea acestei activități. În urma auditului nu au fost 

identificate riscuri de natură sa să pună în pericol actvitatea desfășurată de FGDSPP.  

 

Culoare Impact Măsuri 
  

 
Riscuri critice 

Monitorizarea atentă, 
dezvoltarea de 

planuri/scenarii 
alternative la nivel de 
conducere executivă 
și administrativă 

  
 

Riscuri medii 

Monitorizarea și 
gestionarea 

atenuării/ evitării 
riscurilor la nivel de 
conducere executivă 

  
Riscuri minore 

Măsuri la nivel de 
compartiment/ 
departament/ 

direcție 


