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CUVÂNT ÎNAINTE
Sistemul de pensii private reprezintă componentă din sistemul financiar din
România cu cel mai mare grad de siguranţă în prezent, fapt ce se datorează în
principal unei reglementări stricte, a existenţei provizioanelor tehnice, a Fondului de
garantare și a unei rate minime de rentabilitate.
Fondurile de pensii private atrag şi investesc resurse financiare însemnate, pe
termen lung și stabile, ce au potențialul de a transforma complet funcționarea piețelor
financiare. Astfel, și activitatea Fondului de Garantare a Sistemului de Pensii Private,
prin modul de alocare a resurselor sale financiare, se încadrează în obiectivul general
de asigurare a stabilităţii şi integrităţii sistemului de pensii private şi a unei funcţionări
eficiente.
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 este necesar şi din motive
demografice, pentru că România, ca de altfel întreaga regiune se află într-o situație
critică din acest punct de vedere.
Conform ultimelor analize, de la finele lunii noiembrie 2021, ale evoluției sistemului,
piața pensiilor private din România a ajuns, în primele nouă luni ale anului, la active
totale de 90,43 miliarde lei, în creștere cu 25% comparativ cu intervalul similar al anului
precedent. Ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au
înregistrat un nivel de aproape 8%, marcând o evoluție pozitivă de-a lungul ultimilor ani.
La 30 septembrie 2021, erau înscriși 8,29 milioane participanți la cele 17 fonduri de
pensii private (Pilon II + Pilon III), în timp ce la finalul lunii septembrie a anului trecut era
înregistrat un număr de 8,10 milioane participanți.
Tot ansamblul pensiilor private se completează de către Fondul de Garantare a
Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, care reprezintă elementul de siguranță de
ultimă instanță, prioritatea sa fiind stabilitatea 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.
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DESPRE NOI
Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private s-a înființat în anul
2012, în baza Legii nr. 187/2011, cea care reglementează funcționarea şi organizarea
proprie.
FGDSPP este constituit ca persoană juridică de drept public, fiind supravegheat şi
controlat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
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.

Ne puteți găsi în 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.
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 ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA FGDSPP
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 187/2011 și ale statutului său, conducerea
administrativă a FGDSPP revine Consiliului de Administrație, format din 3 membri, numiți
pentru o perioadă de 4 ani. Pe parcursul anului 2021, Consiliul de administrație a avut
următoarea componență:
Dumitru Badea - Președinte C.A.
Ioan Răceu (01.01.2021-31.07.2021)- Membru desemnat de către M.F.
Mihai Constantin Șeitan - Membru desemnat de către A.P.A.P.R.
Attila György – din 21.10.2021- Membru desemnat de către M.F.
În exercitarea atribuțiilor şi prerogativelor prevăzute de legislația proprie, activitatea
Consiliului de administrație al FGDSPP are ca principale obiective:
a. Crearea și menținerea unui cadru organizatoric integrat, funcțional și eficient,
necesar asigurării continuității activității proprii și protecției mediului de lucru;
b. Asigurarea stabilității și a unei bune funcționări, promovând încrederea în
activitatea FGDSPP și în sistemul pensiilor administrate privat;
c. Protejarea drepturilor și intereselor participanților și ale beneficiarilor la sistemul
de pensii private;
d. Consolidarea integrității și stabilității activității proprii, prin instituirea de
parteneriate cu diferiți colaboratori specializați sau cu alte autorități și instituții, în
scopul dezvoltării mediului de activitate.
Pentru a duce la îndeplinire atribuțiile, conform articolului 10 din Legea nr.
187/2011, Consiliul de administrație s-a reunit în anul 2021, în 12 ședințe ordinare (cu un
număr total de 62 puncte pe ordinea de zi), în urma cărora s-au adoptat 26 de decizii
și 8 hotărâri, în care au fost avizate sau aprobate, în principal, următoarele:
 Raportul actuarial anual pentru anul 2021;
 Situațiile financiare pentru anul 2020;
 Strategia anuală de investire a resurselor financiare ale Fondului de
garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, pentru anul 2022;
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Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Fondului de garantare a drepturilor din
sistemul de pensii private pentru anul 2022;

Sumele datorate de fiecare administrator de fonduri de pensii private
pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de
garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, pentru anul 2022;

Raportul de activitate al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de
pensii private pentru anul 2020;

Planul de audit intern al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de
pensii private, pentru anul 2021;

Efectuarea verificării la administratorii de pensii private a datelor înscrise în
declarațiile privind calculul și plata contribuțiilor anuale;

Sumele datorate de fiecare administrator de fonduri de pensii private
pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului de
garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, pentru anul 2022;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de
Management al Riscurilor din cadrul Fondului de garantare a drepturilor din
sistemul de pensii private;

Modificarea Regulamentului Intern al Fondului de garantare a drepturilor
din sistemul de pensii private;
Conducerea executivă este asigurată de Directorul General - dl. Mircea Oancea,
numit în condițiile Legii nr. 187/2011, de către Consiliul de Administrație.
În vederea obținerii maximului de performanță la nivelul instituției, personalul
executiv este alcătuit din salariați cu pregătire și experiență în domeniul de activitate.
La sfârșitul anului 2021 FGDSPP a avut în structura sa organizatorică 6 angajați
urmărind administrarea eficientă a resurselor și fructificarea disponibilităților Fondului,
prin obținerea unui nivel ridicat de siguranță și randament, în conformitate cu legislația
și reglementările interne.
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.

Mai jos, este prezentată organigrama FGDSPP, pentru o mai bună înțelegere a
modului în care este distribuit personalul începând cu data de 1 Ianuarie 2021.
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CONTEXTUL
ANULUI 2021
Elemente esențiale în domeniul de activitate al FGDSPP
În continuare, și pe parcursul întregului an 2021, impactul asupra mediului
economic generat de pandemia COVID-19 rămâne unul destul de puternic, parte din
restricțiile instituite în perioada stării de urgență și ulterior a stării de alertă fiind
menținute pe parcursul anului.
Există în continuare un grad ridicat de incertitudine și cu riscuri semnificative, dar
creșterea economică este așteptată să se redreseze pe măsură ce măsurile de limitare
a răspândirii virusului se atenuează.
În ciuda amplorii impactului semnificativ asupra întregului context economic,
sistemul pensiilor private a marcat o evoluție pozitivă pe tot parcursul funcționării sale,
fiind rezilient în fața episoadelor de volatilitate întâlnite de-a lungul timpului. Fondurile
de pensii private reprezintă investitori instituționali care sprijină, în principal, economia
locală, fiind totodată și un factor de echilibru și de stabilitate al pieței financiare.
Creșterea activelor fondurilor de pensii private din România este remarcabilă și la nivel
european, fiind printre țările cu cele mai mari creșteri din ultimii 10 ani. Această
creștere a volumului de active este, de regulă, întâlnită în statele cu un sistem recent
de pensii private, care se află încă în perioada de acumulare și nu înregistrează ieșiri
consistente din sistem, sau în statele cu un volum redus al activelor fondurilor de pensii
private.
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Sistemul pensiilor private, în ansamblul său, dat fiind specificul caracterizat de
economisirea și investirea pe termen lung, a continuat să rămână unul dintre
segmentele cele mai stabile și mai sigure și care au fost cel mai puțin afectate în
contextul incertitudinilor generate de pandemia COVID-19 și de diferitele fluctuații ce
apar frecvent în contextul economic în astfel de situații.
Portofoliile fondurilor de pensii au o structură optimă, fiind echilibrate spre
conservatoare din perspectiva riscului raportat la randament. Având în vedere
ponderea investiţiilor în titluri de stat, volatilitatea, chiar și în această perioadă de criză,
a fost una foarte limitată, fondurile de pensii fiind investitori pe termen lung, contribuind
astfel la limitarea volatilităţii bursiere şi având un efect de amortizare.
În acest context, obiectivul principal al FGDSPP a fost atenuarea impactului
pandemiei COVID-19 asupra stabilității activității curente și a resurselor financiare
administrate intern și implicit protejarea drepturilor participanților la sistemul de pensii
private.
Elaborarea și activarea Procedurii privind asigurarea continuității operaționale și
de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru, precum și adoptarea și
implementarea activității de telemuncă ca metodă de lucru, pe termen lung, au
contribuit atât la asigurarea continuității activității la nivel optim, cât și la protejarea
angajaților FGDSPP.
În concordanță cu situația de fapt, pe tot parcursul anului 2021, la nivelul
FGDSPP, coroborat și cu prevederile Procedurii privind asigurarea continuității
operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru, au fost
implementate mai multe măsuri de prevenire a efectelor negative și de eficientizare a
proceselor în activitatea curentă, astfel, în urma întrunirilor Echipei de gestionare a
situațiilor de criză a fost asigurată continuitatea în condiții de siguranță a activităților
importante, prin:
 crearea cadrului legal pentru asigurarea lucrului de acasă pentru toți
salariații FGDSPP,
 pregătirea de echipamente IT care să asigure continuitatea activității în
condiții optime,
 informarea personalului propriu și a colaboratorilor cu privire la măsurile de
prevenire și protecția securității și sănătății în muncă,
 crearea în zona de acces a entității a unui spațiu de informare cu măsurile
de igienă obligatorii și de dezinfecție asigurându-se totodată și soluțiile și materialele
dezinfectante.
 instituirea obligativității de purtare a măștii în spațiile comune și birouri
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Respectând și legislația aplicabilă în domeniul Securității și Sănătății în Muncă pe
parcursul lui 2021, FGDSPP a realizat acțiunile necesare pentru a îmbunătăți gradul de
securitate în muncă pentru angajații entității. Astfel, au fost luate 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.

De asemenea, au mai fost implementate unele măsuri astfel încât să existe
posibilitatea ca ședințele Consiliului de administrație să se poată desfășura prin
intermediul mijloacelor electronice, fără a mai fi necesară prezența fizică.
Având în vedere că dimensiunea activelor fondului pentru activitatea de
garantare a avut o tendință de creștere, această evoluție fiind determinată atât de
fluxul de contribuții anuale (rezultat al calculelor actuariale), încasate în primul semestru
din 2021, cât și de rezultatele pozitive obținute în urma politicii de investiții, au fost luate
în considerare, și în acest plan, măsuri cu scopul atenuării unui impact financiar.
Astfel, în condițiile în care ASF a dat posibilitatea administratorilor de pensii
private de a investi în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de state
membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, într-un procent mai mare
de 70%, pe o perioadă limitată, și la nivelul FGDSPP, printr-o abordare prudentă,
solidară cu sectorul pensiilor private, dar urmărind și prevederile Strategiei de investire a
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resurselor financiare pentru anul 2021 și ale Procedurii privind plasarea resurselor
financiare, s-a considerat oportun investirea resurselor financiare în anul 2021 prin
majorarea ponderii titlurilor de stat în portofoliul investițional, aceasta fiind coroborată și
cu o ofertă a randamentului relativ superioară dobânzilor la depozitele bancare oferite
în acest moment pentru plasamentele pe termen scurt și mediu.
În altă ordine de idei, în plan legislativ, menționăm completarea cadrului legal în
domeniul pensiilor ocupaționale prin publicarea de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară a Normei nr. 28/2021 pentru completarea art. 45 din Norma Autorităţii de
Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de
pensii ocupaţionale.
Recent, la începutul anului 2022, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a
autorizat și primul administrator de fond care poate oferi pensii ocupaționale, fiind
vorba de BCR Pensii.
În acest moment, BCR Pensii este singura societate din România autorizată
pentru a oferi pensii ocupaționale companiilor publice sau private. BCR Pensii
administrează active nete de peste 6,6 miliarde lei și are peste 857.000 de participanți
(date cumulate pentru FPAP BCR si FPF BCR PLUS, valabile la 31.12.2021 și preluate de
pe site-ul ASF).
Acest tip de pensie vine în completarea celorlalte tipuri acordate de sistemul de
pensii din România până în prezent. Astfel, prin elaborarea cadrului legislativ pentru
organizarea şi funcţionarea fondurilor de pensii ocupaţionale se creează premisele
pentru obţinerea unei pensii suplimentare, distinctă şi în completarea tipurilor de pensii
acordate în cadrul sistemelor de pensii din România.
Pensia ocupațională va permite, în esenţă, ca angajatorii să asigure scheme
proprii de pensii, suplimentare pentru salariaţii lor. In acest sens, angajatorii vor
colabora cu firme care administrează pensii suplimentare și vor plăti, în numele
salariaţilor doritori, contribuţii lunare. Asta inseamnă că o asemenea schemă va avea
patru mari „actori” – angajatorul, salariații, firma care va administra resursele
acumulate şi fondul de garantare – şi va implica acordarea de pensii din contribuţiile
virate de angajator și din investițiile care vor fi făcute cu acele contribuții.
O caracteristică specifică Pilonului IV este clauza de vesting, care presupune că
angajații devin proprietarii sumelor acumulate la expirarea unui termen de maximum 3
ani, cu condiţia ca raportul în baza căruia au fost plătite respectivele contribuţii de
către angajator să fie încă în vigoare.
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Având în vedere că în plan public există o preocupare foarte mare pentru
implementarea acestui sistem de pensii în România, la nivelul ASF fiind în discuţie
elaborarea cadrului legal şi operaţional, iar la nivelul Guvernului avându-se în vedere
acordarea unor facilităţi fiscale, şi FGDSPP va urmări îndeaproape evoluţia etapelor de
implementare astfel încât să contribuie în mod eficient la soliditatea sistemului.
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STRATEGIA ANUALĂ PRIVIND
RESURSELE FINANCIARE
Strategia anuală a FGDSPP de investire a resurselor financiare stabileşte obiectivul,
regulile, instrumentele financiare, expunerea și modalitatea de plasare a
disponibilităților Fondului de Garantare în vederea minimizării riscurilor și asigurării
eficienței și a lichidității plasamentelor.
Pentru anul 2021, în elaborarea strategiei de investiții s-a avut în vedere ideea
generală de continuitate și de predictibilitate pe termen lung în procesul de luare a
deciziilor privind plasarea resurselor financiare.
Având la bază strategia investițională aferentă anului 2020, precum și cele din anii
anteriori, a fost întocmit proiectul inițial al strategiei, care a fost transmis spre consultare
și analiză către membrii Consiliului de admnistrație al F.G.D.S.P.P.. Ulterior, conform
prevederilor Legii 187/2011, strategia anuală de investire a fost aprobată de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Strategia anuală de investire a resurselor financiare ale FGDSPP, în anul 2021, a
urmărit, pe termen scurt, gestionarea resurselor financiare destinate funcționării în
strânsă legătură cu execuția Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, iar 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
au fost plasate pe parcursul anului 2021 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
2021 ținând seama de următoarele limite maxime:

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.
În vederea asigurării unui management al riscului adecvat, la nivelul entității a fost
implementat un set de indicatori financiari relevanți, cum ar fi: indicatori privind rata
solvabilității, rata fondurilor proprii, rating-ul și lichiditatea.
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METODELE ACTUARIALE
UTILIZATE PENTRU CALCULUL
CONTRIBUȚIEI ANUALE
Legea nr. 187/2011 şi Norma nr. 2/2013, modificată prin Norma ASF nr. 21/2017, 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.
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, până la finele primei luni a anului
în curs, folosind istoricul existent de date înregistrate până la data convertirii contribuției
încasate în luna septembrie a anului precedent, interval închis.
Primul calcul actuarial a fost efectuat în 2013, iar între anii 2014-2017 au fost obținute
derogări privind efectuarea anuală a calculului actuarial al necesarului fondului de
garantare, de la ASF.
Începând cu anul 2021, calculul actuarial al necesarului fondului de garantare este
efectuat de către furnizorul specializat Deloitte Advisory s.r.o.
FGDSPP efectuează calculul rezervei totale şi a provizionului tehnic, folosind modelul
din Norma nr. 2/2013 cu modificările și completările ulterioare, cu un interval de
încredere de 98% pentru calculul rezervei totale şi un interval de încredere de 95%
pentru calculul provizionului tehnic.
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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Rezerva totală și provizionul tehnic se calculează ca sumă a tuturor rezervelor
individuale, calculate pentru fiecare participant în parte:
∑
Unde:
= rezervă totală şi provizion tehnic la momentul calculului;
= rezerva individuală a participantului i la momentul calculului;
= 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:
fondul_ x
fond _ x
fond _ x
Rtehnica
 Rtotala
 Ptehnic
Unde:
fondul_ x
Rtehnica
fondul_ x
totala

R

fond _ x
tehnic

P

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

= provizionul tehnic al fondului x.

În anul 2021, în baza Deciziei ASF nr. 332/11.03.2021, FGDSPP a constituit necesarul în
baza valorii rezultate din Raportul de calculul actuarial anual, efectuat conform Normei
nr. 2/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, contribuțiile anuale plătite de către administratori în anul 2021 au însumat
443.854,72 lei (Tabel nr. 2).
Tabel nr. 2 – Contribuții anuale plătite de administratori către FGDSPP

FOND PENSII

CONTRIBUTII 2021
Pilon II

FPAP BCR
FPAP AZT VIITORUL TAU
FPAP NN
FPAP ARIPI
FPAP VITAL
FPAP BRD
FPAP METROPOLITAN LIFE
NECESAR FOND PII

0
0
0
0
0
0
0
0
Pilon III

FPF ING OPTIM
FPF BCR PLUS
FPF BRD MEDIO
NECESAR FOND PIII
TOTAL PII+PIII
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0
392.877,00
50.977,72
443.854,72
443.854,72
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ADMINISTRAREA FONDULUI
DE GARANTARE IN ANUL 2021
I.

Prezentare generală și cadru legislativ

Procesul investiţional în cadrul Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de
pensii private se identifică cu totalitatea activităţilor şi operaţiunilor întreprinse în
vederea orientării resurselor investiţionale în instrumente financiare, angrenând resurse
materiale, umane, de muncă, precum şi timp, pentru ca acestea din urmă să genereze
efecte de natură economică şi de stabilitate și încredere în sistemul de pensii private.
La baza procesului investițional în cadrul FGDSPP stau prevederile Legii nr.
187/2011, astfel:
- conform art. 3, alin. (3) din Legea nr. 187/2011, resursele pentru plata
compensației se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de
administrare și funcționare a FGDSPP, iar
- în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (I), lit. h) și art. 19, alin. (1), anual se
întocmește strategia privind resursele financiare, care are ca obiective principale
minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar
randamentul acestora, urmând ca
- în baza art. 12, alin. (3), lit. c)-d), Directorul general să asigure plasarea resurselor
financiare în parametrii stabiliți în strategia de investiții și conform celor prevăzute în
bugetul de venituri și cheltuieli.
Având la bază legislația primară, la nivelul fondului de garantare au fost elaborate
norme, proceduri interne, strategia anuală, rapoarte de analiză și propuneri de plasare
a resurselor financiare, care coroborate și cu normele de aplicare emise de Autoritatea
de Supraveghere Financiară, întregesc cadrul legislativ în procesul investițional al
FGDSPP.
II.

Descriere generală

Procesul investiţional în cadrul FGDSPP este un plan relativ complex de acţiuni, ce
include fundamentarea raţionalităţii investiţiilor, propunerea unor obiective, stabilirea
unor parametri de eficiență, minimizare a riscurilor, dar și de lichiditate și randament,
etapele și repartizarea responsabilităților.
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Într-o primă fază, preinvestiţională, sau de concepţie, procesul se subordonează în
întregime elaborării deciziei investiţionale. Această fază cuprinde, în principal, activităţi
de natură intelectuală, de cercetare, analiză și conceptualizare.
Astfel, în vederea eficientizării întregului proces a fost elaborată Procedura privind
plasarea resurselor financiare ale Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de
Pensii Private, aceasta stabilind scopul, domeniul de aplicare, etapele, matricea
responsabilităților și circuitul documentelor.
Fundamentând astfel un sistem conceptual al procesului investițional clar și bine
etapizat, având la bază legislația aplicabilă și reglementările interne, se poate avansa
în faza investițională, în care se realizează fizic obiectivul de investiţii, într-o perioadă
determinată de timp, cu regularitate anuală în stabilirea obiectivelor și a politicii
investiționale, dar urmărind ideea generală de predictibilitate pe termen lung.
Această fază cuprinde în primul rând elaborarea strategiei anuale de investiții
care stabileşte obiectivul, regulile, instrumentele financiare, expunerea și modalitatea
de plasare a disponibilităților Fondului de garantare în vederea minimizării riscurilor și
asigurării eficienței și a lichidității plasamentelor.
Urmată de stabilirea plafoanelor maxime, termenele şi condiţiile generale de
plasare a resurselor financiare se creionează cadrul necesar realizării plasamentelor
financiare, în baza rapoartelor de analiză și a propunerilor adecvate, proces ce
urmează a fi detaliat în cele ce urmează.
Atât faza de concepţie cât şi cea investițională trebuie să se desfăşoare între
parametrii adecvați și într-un interval delimitat de timp pentru a se ajunge în faza de
valorificare, scopul urmărit fiind acela de a genera efecte de natură economică, prin
realizarea obiectivului investițional și implicit de susținere, stabilitate și încredere în
sistemul de pensii private.

I.

Derularea procesului investițional

1. Cadrul legal
Potrivit dispozițiilor legale, resursele financiare ale FGDSPP sunt cele prevăzute la
art. 15, alin. (1), lit. a), b), c), e), f) și i), astfel:
a) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţie iniţială la constituirea
Fondului de garantare de către administratorii si furnizorii de pensii private;
b) sume plătite cu titlu de contribuţii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru
fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat;
c) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalităţi de întârziere pentru
neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare;
e) sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţii majorate;
f) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fondul de garantare, decurgând
din subrogarea în drepturile participanţilor şi/sau ale beneficiarilor;
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i) sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de
administrarea şi funcţionarea acestuia.
Acestea pot fi investite în:
instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o instituţie
de credit persoană juridică română sau o sucursală a unei instituţii de credit
străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, care nu se află în
procedură de supraveghere specială ori administrare specială;
titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor, de state membre ale Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
alte instrumente financiare aprobate de ASF, cu grad scăzut de risc.
2. Elaborarea strategiei
Politica de investiții a FGDSPP se stabilește anual la propunerea Directorului
General. Conform prevederilor procedurii interne, până la data de 30 Septembrie 2020,
Analistul de investiții a elabort proiectul strategiei de investiții pentru anul 2021.
Aceasta a avut ca obiectiv securitatea și stabilitatea din punct de vedere al
performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate, cu respectarea prevederilor
legale și a normelor speciale emise în acest scop.
De asemenea, politica de investiții a FGDSPP a urmărit menținerea unui nivel scăzut al
riscului prin plasarea, în condiții optime de diversificare, a resurselor financiare, în
instrumentele financiare admise.
Proiectul strategiei anuale de investiții a cuprins următoarele prevederi principale:
 obiectivele investiționale și restricțiile;
 instrumentele financiare admise;
 modul de alocare a resurselor financiare;
 evaluarea și gestionarea riscurilor investiționale;
 revizuirea regulilor de investire;
 persoanele responsabile în luarea deciziilor și realizarea investițiilor.
Proiectul de strategie de investiții astfel întocmit, a fost transmis către persoana
responsabilă de activitatea economică și Directorul General, în vederea analizării și
formulării eventualelor observații. Ulterior primirii observațiilor, analistul de investiții a
coroborat eventualele modificări cu textul proiectului de strategie și cu prevederile
legale și a întocmit documentele pregătitoare avizării – nota de fundamentare și
tabelul comparativ.
Pentru anul 2021, principalele modificări aduse proiectului strategiei de investiții
au vizat posibilitatea investirii resurselor financiare la emitenți care nu dețin un rating de
la o agenție de rating specializată, dar la care statul român este acționarul majoritar.
Însoțită de Nota de fundamentare, întocmită de către analistul de investiții,
Strategia anuală de investire a fost prezentată de către Directorul General, spre
avizare, Consiliului de Administrație al FGDSPP.
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Consiliul de Administrație al FGDSPP a analizat proiectul strategiei de investiții și în
urma dezbaterilor l-a aprobat prin Hotararea nr. 6/2020, ulterior fiind transmis spre
aprobare către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Astfel, Strategia de investiții pentru anul 2021 a fost aprobată de către ASF prin
Decizia 1398/25.11.2020.
3. Analiza instrumentelor financiare
În urma aprobării Strategiei anuale de investiții de către Consiliul A.S.F., și ulterior a
stabilirii plafoanelor maxime, termenele şi condiţiile generale de plasare, analistul de
investiții, respectiv persoana responsabilă de activitatea economică, în funcție de
disponibilitatea resurselor financiare, au întocmit rapoarte de analiză și propuneri de
investire în urma negocierilor cu reprezentanții băncilor, urmând a fi aprobate de către
Directorul General.
Atât resursele financiare prevăzute la art. 15, alin. (1) lit. b)-f) din Legea nr.
187/2011, destinate garantării, cât și resursele financiare prevăzute la art. 15, alin. (1) lit.
a) și g)-i) din Legea nr. 187/2011, destinate acoperirii cheltuielilor legate de administrare
şi funcţionare au fost colectate inițial, de la Administratorii de fonduri de pensii private,
în conturi curente colectoare separate, indicate de către FGDSPP, unde au fost
menținute până la data plasării.
4. Prezentarea rapoartelor de analiză și a propunerilor de plasare
Pe parcursul anului 2021 au fost elaborate un număr de 15 rapoarte de analiză
pentru plasarea resurselor financiare aferente activității de garantare și 6 rapoarte
aferente activității acoperirii cheltuielilor legate de administrare şi funcţionare.
Toate aceste rapoarte și propuneri au stat la baza unor discuții, analize și evaluări
interne în vederea identificării soluțiilor optime de investire a resurselor financiare.
După o evaluare strictă a concluziilor, opțiunilor prezentate și a propunerilor,
Directorul General a selectat instrumentele financiare în care au fost plasate resursele
financiare ale Fondului de garantare, cu stricta respectare a proporțiilor și criteriilor de
plasare stabilite prin strategia anuală de investiții.
5. Plasarea resurselor financiare
În vederea efectuării plasamentelor, procesarea operațională a acestora,
însemnând transferuri bancare, constituirea depozitelor, achiziția titlurilor de stat și
întocmirea oricărei documentații necesare în vederea finalizării tranzacțiilor a fost
asigurată de către persoana responsabilă de activitatea economică.
6. Verificarea îndeplinirii formalităților în procesarea operațională a plasamentelor
Ulterior procesării operaționale, în urma revizuirii procedurii interne referitoare la
plasarea resurselor financiare, persoana responsabilă de activitatea economică a
adus la cunoștința persoanelor implicate în procesul investițional dovada efectuării
plasamentului printr-un extras de cont aferent tranzacției, iar analistul de investiții a
asigurat verificarea îndeplinirii formalităților și efectuarea plasamentului în condițiile
prevăzute în raportul de analiză și conform propunerii.
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II.

Evaluarea activității investiționale și rezultatele obținute

Parcurgând toate aceste etape ale procesului investițional, reglementate și în
procedura internă de plasare a resurselor financiare, urmărind ideea generală de
continuitate și de predictibilitate pe termen lung în procesul de luare a deciziilor privind
plasarea resurselor financiare, s-a urmărit atingerea scopului, în faza de valorificare,
unde, deși abstractă ca reprezentare, obținerea siguranței, a stabilității și a încrederii în
sistem a reprezentat obiectivul principal, urmat fiind de asigurarea lichidității și a unui
randament satisfăcător.
Dacă primele două obiective nu au ridicat probleme particulare de
implementare, cel de al treilea a impus o analiză mai detaliată, dată fiind necesitatea
menținerii unui echilibru între limitele și parametrii politicii de investiții (limitarea riscurilor,
a expunerii pe emitenți și a activelor), cât și cadrul legislativ restrictiv în privința
instrumentelor financiare disponibile.
Modalitatea prin care se poate evalua atingerea obiectivelor și îndeplinirea
responsabilităților asumate în faza preinvestițională, de concepție, este de analizare a
întregului ansamblu al procesului investițional.
O considerație atentă în desfășurarea acestei evaluări trebuie acordată și
contextului general, a resurselor tehnice, umane și informaționale disponibile la nivelul
FGDSPP, dar și contextului economic, care, în mod particular, pe parcursul anului 2021,
a presupus evoluții fluctuante și mai puțin predictibile, datorate contextului economic
influențat profund de pandemie.
În respectarea dispozițiilor art. 12, alin 3, lit. c) din Legea nr. 187/2011, trimestrial,
Directorul General, a prezentat un raport asupra modului de aplicare a Strategiei de
investiții spre informarea Consiliului de Administrație al FGDSPP. Selectând aspecte
menționate în ultimul raport de informare, aferent anului încheiat la data de 31.12.2021,
evidențiem informații relevante în evoluția procesului investițional.
Așadar, îndeplinind un rol activ, prin managementul resurselor financiare,
obiectivul principal fiind siguranța, s-a urmărit ca gestionarea resurselor disponibile să
determine consolidarea portofoliului investițional, iar prin modul de alocare şi utilizare
profitabil a mijloacelor disponibile intern să se genereze o creștere a valorii organizației,
astfel, reinvestind resursele financiare disponibile, plasamentele efectuate de către
FGDSPP au generat venituri în fiecare lună, din dobânzi la depozitele bancare existente
în portofoliu și cupoane aferente titlurilor de stat achiziționate în anii anteriori.
În vederea menținerii unui echilibru atât în ce privește ponderea fiecărui emitent,
dar şi a ponderii pe tipuri de instrumente, pe baza Rapoartelor de analiză şi a
propunerilor privind plasarea resurselor financiare, resursele disponibile au fost investite
urmărindu-se menținerea ponderii titlurilor de stat în portofoliul investițional, aceasta
fiind coroborată și cu o ofertă a randamentului relativ superioară dobânzilor la
depozitele bancare oferite în acest moment pentru plasamentele pe termen scurt și
mediu. Plasamentele au fost efectuate ținând cont de respectarea obiectivelor
principale ale strategiei de investire pentru anul 2021 (siguranța - obiectiv cu grad
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ridicat de importanță; lichiditatea – obiectiv cu grad mediu de importanță și
randamentul – obiectiv cu grad scăzut de importanță).
Resursele financiare destinate garantării, disponibile la sfârșitul anului 2020, erau
în valoare de 54.811.901,95 lei. Contribuțiile anuale pentru 2021 destinate garantării, în
valoare totală de 443.854,72 lei, datorate de către administratorii de fonduri de pensii
facultative autorizați de către ASF, calculate în concordanță cu dispozițiile Normei nr.
2/2013, cu actualizările și modificările ulterioare, au fost aprobate de ASF și au fost
achitate de către aceștia până la data de 30 aprilie 2021,
iar în ce privește resursele financiare destinate acoperirii cheltuielilor legate de
administrare și funcționare, disponibile la sfârșitul anului 2020, erau în cuantum de
70.650,02 lei, la care s-au adăugat 1.947.856,00 lei, ce au fost încasați de la
administratorii fondurilor de pensii private autorizați de ASF, în primul trimestru din anul
2021.
Reprezentarea grafică a modului constituirii resurselor pentru garantare la finele
anului 2021, se observă în figura de mai jos,
Fig. nr. 1: Structura constituirii resurselor

Resurse pentru garantare la 31.12.2021
54.811.901,95
443.854,72

2.015.295,21

Resurse garantare la 31.12.2020
Contribuții 2021
Venituri din investire 2021

iar structura portofoliului de instrumente financiare pentru activitatea de garantare, la
valoarea actualizată la data de 31.12.2021, este prezentată în figura de mai jos:
Fig. nr. 2: Structura portofoliu

Depozite bancare
4,4%

Titluri de stat
95,6%

Ponderea depozitelor bancare în portofoliu este de 4,40%, iar a titlurilor de stat
este de 95,60%, respectându-se astfel limitele de expunere pe tipuri de instrumente
financiare, prevăzute în Strategia de investiții pentru anul 2021. Menținerea unei ponderi
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ridicate a titlurilor de stat în portofoliu s-a realizat pe fondul unor randamente
superioare plasamentelor în depozite bancare, în condițiile unui risc mai redus
investițional la acest tip de instrument financiar și datorită faptului că a fost urmărită
plasarea la scadențe corespunzătoare, astfel încât să fie asigurată în mod constant
lichiditatea.
La finele anului 2021, depozitele existente în portofoliul FGDSPP au scadențe și
valori diferite, astfel încât să asigure o echilibrare a plasamentelor, urmărind atât
minimizarea riscului, cât și obținerea unui randament bun al investițiilor, structura
acestora pe emitenți în totalul depozitelor fiind prezentată în figura de mai jos.
Fig. nr. 3: Structura depozite pe emitenți

Banca Romaneasca;
694.662,27; 28%

BCR; 588.042,98;
24%

BRD; 653.317,90;
26%
ING BANK;
561.970,47; 22%

Veniturile încasate din titluri de stat sunt reprezentate de 14 cupoane (ce includ și
trei ISIN-uri ce au ajuns la scadență în anul 2021), suma totală a acestora fiind de
1.959.475,34 lei. Perioada medie de deținere a titlurilor din portofoliu FGDSPP este de
trei ani, prin modul de alocare a acestora asigurându-se o succesivitate anuală, iar
valoarea medie pe emisiune fiind de aproximativ cinci milioane de lei.
Din punct de vedere al structurii maturității plasamentelor, investițiile FGDSPP
s-au constituit în majoritate pe termen mediu, nefiind prevăzut nici un eveniment care
să determine Fondul la utilizarea resurselor acumulate. Plasarea recentă a resurselor
financiare pe termene relativ mai scurte a avut în vedere urmărirea atât a
oportunităților apărute în piața financiar-bancară, cât și posibilitatea cumulării cu alte
resurse nou încasate sau ajunse la scadență. Structura maturității plasamentelor poate
fi observată în figura de mai jos.
Fig. nr. 4 – Structură maturități raportată la 31.12.2021
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La finele anului 2021, valoarea totală actualizată a activelor Fondului de
garantare, calculată prin evaluarea instrumentelor financiare din portofoliu, este de
57.077.435,92 lei, cu 0,52% mai mare decât cea de la finalul anului 2020, expunerea
grafică a evoluției a acestei valori putând fi observată în graficul de mai jos.
Fig. nr. 5– Valoarea totală actualizată a activelor Fondului de garantare
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Fondul de garantare investește numai pe piața din România și se situează în
categoria investitorilor instituționali de mici dimensiuni, cu risc scăzut.
Pe parcursul anului 2021, Fondul de garantare a continuat să-și consolideze rezultatele
bune din anii anteriori, cu randamente optime, în pofida unui mediu financiar volatil.
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 52.494.126,55 lei și a adăugat prin activitatea investițională,
câștiguri nete în valoare de 4.776.925,33 lei, în beneficiul protecției sporite a
participanților, expunerea grafică a evoluției a acestei evoluții putând fi observată în
graficul de mai jos.
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Din punct de vedere al performanței investiționale, prin asimilarea formulei de calcul
utilizată de către administratorii de pensii pentru determinarea ratelor de rentabilitate
ale fondurilor de pensii administrate privat, în baza Normei nr. 7/2010 actualizată,
aferent întregului istoric investițional (Iulie 2013 – Decembrie 2021), rata de rentabilitate
cumulată, obținută luând în calcul cele menționate mai sus este de 27,99%. Alocând
acest rezultat întregii perioade, de 8 ani și 6 luni, media anuală rezultată este de 3,29%.
Calculul ratei medii ponderate, considerând valoarea totală a sumelor investite
în prezent, raportate la valoarea randamentelor obținute pe fiecare tip de instrument
financiar, este de 3,53%.
Analizând contextul investițional, pe parcursul ultimelor luni am asistat la
intensificarea presiunilor inflaționiste, statisticile confirmând consolidarea tendinței de
accelerare pentru ritmul anual al prețurilor de consum la finalul anului trecut, evoluție
determinată, în principal, de suprapunerea șocurilor din sfera ofertei, într-un context
caracterizat prin relansarea economică post-pandemie, proces susținut de
redeschiderea economiei (în contextul campaniei de vaccinare) și de mix-ul relaxat de
politici economice în implementare (inclusiv nivelul redus al costurilor reale de
finanțare).
În ceea ce priveşte inflaţia, România a încheiat anul 2021 cu o inflație de 8,2%.
Ca o consecinţă a creşterii inflaţiei peste aşteptări, la începutul ultimului trimestru, BNR a
început ciclul de creştere a dobânzii de referință.
In acest context, curba randamentelor din România a încorporat climatul macrofinanciar internațional și știrile interne, într-o evoluție influențată și de perioada
sărbătorilor de iarnă. Se evidențiază scăderea ratei de dobândă la obligațiunile
suverane pe scadența de 10 ani, evoluție în divergență raportat la cele din extern.

DBN018
MCW4

Interpretând situația evoluției randamentelor aferente investițiilor efectuate de
către FGDSPP, comparată cu evoluția randamentelor în piața investițională, putem
constata modul consecvent în care s-a urmărit plasarea resurselor în instrumente
financiare sigure, cu scadențe care să asigure lichiditatea, dar coroborate și cu un
nivel al randamentului care să confirme o selecție favorabilă și adecvată specificului
portofoliului.
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AUDITUL 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.
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 şi aprobat de ASF, dar şi pe baza Planului de audit intern
aprobat pentru anul 2021.
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.
Scopul activității de audit intern desfășurată în cadrul F.G.D.S.P.P. în exercițiul
2021 a urmărit în special:

Evaluarea modului de întocmire a procedurilor de sistem și operaționale,
concordanța dintre acestea și derularea propriu-zisă a activităților la care se
referă;

Asigurarea unei mai bune monitorizări a conformității cu regulile și
procedurile existente;

Îmbunătățirea eficienței procedurilor și a eficacității activităților
procedurale;

Evaluarea preliminară a riscurilor relevante pentru activitatea Fondului;

Analizarea controlului intern și eficientizarea acestuia;

Asigurarea în ceea ce priveste gradul de control deținut asupra
operațiunilor desfășurate în cadrul F.G.D.S.P.P.;

Asigurarea unei îndrumări pentru îmbunatățirea operațiunilor și aducerea
unui plus de valoare.
Principalele tehnici și instrumente de audit utilizate de auditorul intern în cadrul
F.G.D.S.P.P. au fost:
 interviul pentru lămurirea aspectelor legate de organizarea şi desfăşurarea
activităţilor;
 testarea pentru urmărirea detectării erorilor sau a iregularităților;
 verificarea – pentru validarea, confirmarea și acuratețea înregistrărilor,
documentelor, sau a declarațiilor; precum și în scopul certificării concordanței
cu legile, normele, procedurile și regulamentele existente;
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compararea – pentru confirmarea identității informațiilor după obținerea
acestora din două sau mai multe surse;
confirmarea – solicitarea de informații din mai multe surse independente, în
scopul validării acesteia;
observarea fizică în vederea formării unei păreri proprii privind modul de
întocmire şi emitere a documentelor;
liste de verificare pentru a stabili condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
fiecare domeniu auditabil;
teste de control;
FIAP-uri întocmite pentru fiecare disfuncționalitate constatată.

În baza Planului de audit al anului 2021 s-au efectuat un număr de 4 misiuni al
căror obiective au vizat:
 Misiunea nr. 1 – Procedură inventariere patrimoniu la nivelul F.G.D.S.P.P.;
 Misiunea nr. 2 – Procedură circuitul documentelor la nivelul F.G.D.S.P.P. ;
 Misiunea nr. 3 – Procedura asigurării continuității operaționale și de recuperare
date la nivelul F.G.D.S.P.P.;
 Misiunea nr. 4 – Procedură evaluare personal aferentă F.G.D.S.P.P.
În cadrul misiunilor de audit intern desfășurate pe parcursul exercițiului 2021, în
cadrul F.G.D.S.P.P., nu au fost identificate riscuri majore, menite să pună în pericol
desfășurarea în condiții de conformitate a activității de ansamblu a entității.
În urma verificărilor s-a constatat că cerințele legislative privind procedurile și
reglementările la nivelul Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii
private se aplică în totalitate și nu prezintă puncte slabe.
Toate constatările au la bază probe de audit obținute pe baza testelor
efectuate, consemnate în documentele de lucru (liste de control, foi de lucru, interviuri,
teste, etc.) întocmite de auditorii interni și însușite de factorii de management ai
entității.
Recomandările propuse de Audit TEAM Evolution & Development au fost
enunțate ca urmare a discuțiilor și concilierii cu reprezentanții entității auditate.
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CONTROLUL
INTERN
În anul 2021, activitatea de control intern a fost desfăşurată respectând Planul
anual, care cuprinde misiuni de control intern şi verificările aferente.
La sfârșitul anului 2020, Specialistul Control Intern a dezvoltat Planul de Control
Intern aferent anului 2021, plan ce a inclus misiunile de control intern de efectuat şi
stabilite, în principal, în baza evaluării sistemului de control intern, a concluziilor misiunilor
de control intern anterioare, precum şi ȋn urma discuțiilor cu conducerea executivă a
FGDSPP.
Planul de control intern pentru anul 2021 a cuprins un număr de 9 acțiuni
desfăşurate pe tot parcursul anului, acestea fiind întocmite lunar, trimestrial, semestrial
și anual.
Desfășurarea activității de control intern pentru anul 2021 s-a realizat potrivit
Procedurii privind activitatea de control intern în cadrul F.G.D.S.P.P., aprobată de către
Consiliul A.S.F. prin Decizia nr. 1445/23.11.2018, și au vizat în principal:
a) Constituirea, evidența și utilizarea resurselor financiare pentru plata
compensației către participanții la fondurile de pensii private;
b) Resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare;
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.
În perioada supusă raportării în anul 2021 au fost desfășurate următoarele
acțiuni de control, stabilite în Planul anual de control intern:
a) Verificarea gestionării resurselor pentru acoperirea cheltuielilor de administrare
și funcționare a F.G.D.S.P.P. pentru anul 2021;
b) Verificare privind întocmirea și transmiterea raportărilor către A.S.F. în
conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 3/2015;
c) Contribuția anuală datorată de către administratori, destinată garantării
drepturilor participanților și beneficiarilor din sistemul de pensii private pentru
anul 2021;
d) Verificarea documentelor contabile primare;
e) Resurse financiare;
f) Prelucrarea angajaților cu privire la procedurile interne;
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g) Implementarea sistemului de management al riscului;
h) Aplicarea prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor
679/2016 (G.D.P.R.);
i) Verificarea privind publicarea informațiilor pe site-ul F.G.D.S.P.P;
Pentru anul 2021, 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
Identificarea și monitorizarea riscurilor, tendințelor și vulnerabilităților
Activitatea de identificare și management a riscurilor în cadrul FGDSPP, a fost
desfăşurată în baza Procedurii de management al riscurilor, fiind asigurată de către o
persona desemnată din cadrul FGDSPP, responsabilă cu managementul riscurilor și un
furnizor extern de servicii specializate.
Vizând un cadru general, riscurile aferente stabilității și bunei funcționări a
fondurilor de pensii se mențin la niveluri diminuate, datorită mecanismului de
funcționare a sistemului de pensii private de tip contribuții definite cu garanții, la nivelul
sumei contribuțiilor nete, acest mecanism excluzând de la bun început riscul de
solvabilitate.
Activele fondurilor de pensii administrate privat dispun de mai multe elemente de
siguranță, dintre care amintim: rata minimă de rentabilitate, garantarea contribuţiilor
nete, separarea activelor fondului de cele ale administratorului, supravegherea
prudenţială şi Fondul de Garantare.
În
vederea
îmbunătățirii
procesului de administrare a riscurilor și
în vederea asigurării unui cadru
organizat de lucru între Responsabilul
de administrare riscuri și furnizorul
extern, la nivelul FGDSPP, Consiliul de
administrație a aprobat înființarea
Comisiei de Management al Riscurilor,
ce s-a întrunit trimestrial conform
regulilor de organizare și funcționare.
Făcând parte din structura de
guvernanță
a
sistemului
de
management al riscurilor, pe parcursul
anului 2021, Comisia de Management
al
Riscurilor
a
continuat
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implementarea și consolidarea sistemului de management prin menținerea unui sistem
de control intern și managerial adecvat ce asigură o abordare proactivă în
identificarea și evaluarea riscurilor.
În anul 2021, activitatea de administrare a riscurilor a vizat:

Raportul semestrial – II din anul 2020.

Analiza contrapartidă emitent in contextul deschiderii unei
contractuale

Raportul semestrial – 1 din anul 2021

Prezentarea Politicii privind conflictul de interese in cadrul FGDSPP

Discutarea indicatorilor prezentați în Profilul de risc.

Riscuri noi și măsurile de control instituite

relatii

IMPACT

Ca parte a activității continue de management al riscurilor, folosind Matricea de
evaluare a riscurilor din cadrul Fondului, din imaginea de mai jos, au fost evaluate
riscurile identificate la nivel de instituție și evidențiate în cadrul Registrului riscurilor, o
descriere a acestora fiind prezentată în paginile următoare.
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Redus (2)
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Neglijabil (1)

1
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Improbabil (1)

Rar (2)

Ocazional (3)

Moderat (4)

Frecvent(5)

PROBABILITATE

 Riscuri conformitate:
R1 - respectarea cerințelor legale cu privire la modul și corectitudinea întocmirii
statelor de plată pentru salarii, precum și a declarațiilor aferente
R11 – procedurile interne elaborate nu respectă litera și spiritul reglementărilor
legale sau specifice (cele elaborate de ASF) /Schimbarea legislației si a normelor într-o
perioada de timp foarte scurta.
R18 – adecvarea procedurilor la reglementările cu privire la protecția datelor
personale
R21 - respectarea prevederilor legislației achizițiilor publice (care stipulează
obligativitatea lor pentru instituțiile de drept public) precum și cea privind
externalizarea unor servicii acoperite de normele în vigoare ale ASF
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 Riscuri operaționale:
R2 - înregistrări greșite din omisiune, neatenție, nerespectarea pașilor procedurali
prevăzuți, generarea unor înregistrări neconforme cu realitatea în documente
publicate în
R3 - pierderea de documente din dosarele arhivate, omisiune evidență
documente scoase din dosarele de arhivă
R4 - fraudă internă: generată de active nepotrivite sau deteriorate care intră în
patrimoniul fondului, sau înregistrări neconforme cu realitatea care maschează
lipsa/deteriorarea activelor.
R5 – înregistrări neconforme: Evaluarea patrimoniului (active, investiții) nu
respectă prevederile legale în vigoare
R6 - erori de calcul sau de redactare ale notei de fundamentare, facturilor
fiscale.
R7 - lipsa sau nerespectarea mandatelor de investiție/tranzacționare în limitele
stabilite de lege sau de procedurile/deciziile interne
R8 - fraudă internă: generată de active lipsă însușite fraudulos, sau înregistrări
neconforme cu realitatea care maschează lipsa/deteriorarea activelor.
R20 - pierderi datorate unor competențe individuale neadecvate pentru nevoile
curente ale Fondului sau din cauza gestiunii necorespunzătoare a proceselor.
 Risc de credit – R9 – riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și
capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a
eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite (ex: neîncasarea la timp a contribuțiilor
de la Fondurile de Pensii Private).
 Risc de contrapartidă – R10 – posibilitatea de a înregistra pierderi din cauza
neonorării parțiale sau totale a fluxurilor de numerar aferente tranzacției în cauză (ex:
încasarea cu întârziere sau deloc a cupoanelor și/sau a principalului la obligațiunile sau
instrumentele de investiții selectate).
 Risc de guvernanță – R12 – Elaborarea unor proceduri de sistem sau operaționale
care nu respectă guvernanța internă sau modul de lucru existent în cadrul Fondului
 Riscuri generate de securitatea datelor, rețelelor și a infrastructurii IT – R13 –
pierderi posibile generate de accesarea cu rea intenție din interior sau din exterior a
datelor, activelor și infrastructurii IT.
 Risc de concentrare - R14 – posibilitatea de a 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.
 Riscul de lichiditate – R15 - posibilitatea de a nu dispune de suficiente
lichidități/fonduri pentru acoperirea plăților necesare pentru operațiile curente sau
pentru obligațiile legale de plată.
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 Risc de rata dobânzii – R16 - Pierderi posibile datorate evoluției negative a ratei
dobânzilor.
 Risc investițional și de reinvestire – R17 - 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.
 Riscul de tara – R19 - posibilitatea de apariție a pierderilor financiare datorate
unor evenimente macroeconomice, politice sau sociale
 Riscuri de continuitate a activității – R22- apariția unor situații atipice cu impact
semnificativ asupra continuității Instituției
Reprezentarea grafică a rezultatelor evaluării riscurilor în cadrul Fondului la data
de 31.12.2021, poate fi observată in imaginea de mai jos, menționând suplimentar că în
perioada de referință nu au fost identificate evenimente cu impact negativ asupra
desfășurării activității FGDSPP.
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În urma acestei analize, a rezultat menținerea încadrării FGDSPP într-un profil de risc
la un nivel redus/scăzut.
În altă ordine de idei, 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 (MEDIU) în care este încadrat FGDSPP, auditul
sistemelor informatice este efectuat din 3 în 3 ani.
Astfel, parcurgând acest ciclu trianual, început în luna Mai 2018, pe parcursul anului
2021, au fost desfășurate activități urmărind o abordare modulară după cum urmează:
- Raport de inginerie socială – Testare phishing;
- Raport de evaluare a vulnerabilității de securitate;
- Revizuirea si testarea planului de continuitate a afacerii (BCP)
- Raport de testare a planului de răspuns la incidente de securitate informatică.
În vederea respectării obligațiilor de raportare către Autoritatea de Supraveghere
Financiară, au fost întocmite și transmise următoarele raportări periodice:
- Raportul privind evaluarea internă a riscurilor operaționale
- Raportarea electronică anuală cu indicatorii prevăzuți de Norma nr. 4/2018.
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SITUAȚII
FINANCIARE
A. Resursele Financiare ale FGDSPP
 STRUCTURA RESURSELOR FINANCIARE
FGDSPP urmărește permanent ca printr-o administrare eficientă a resurselor sale
să-și 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.
Resursele financiare ale FGDSPP sunt constituite din contribuții și comisioane
specifice, plătite de către administratorii de fonduri de pensii private, participanți la
Fondul de garantare, precum și din venituri din dobânzi și cupoane.
În anul 2021, resursele financiare atrase au atins nivelul de 5.278.938 lei fiind
alcătuite din:
a)
contribuții anuale pentru garantare plătite de către administratorii de
fonduri de pensii private, în sumă de 443.855 lei;
b)
venituri din dobânzi și cupoane în sumă de 2.887.227 lei, din care 2.871.432
lei pentru activitatea de garantare și 15.795 lei pentru activitatea de administrare.
c)
sume pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare în
exercițiul financiar 2021 primite de la administratorii de fonduri de pensii private, în sumă
de 1.947.856 lei.

Proveniența resurselor FGDSPP în anul 2021
8,41%

36,90%

resurse din contribuții anuale

54,69%

sume din dobanzi
sume pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare
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 ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIARE
În anul 2021 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 de administrare, aprobată de ASF. Politica de investiții a FGDSPP a fost
implementată de către conducerea executivă printr-un sistem adecvat de aprobare,
execuție, control și evidență a realizării tranzacțiilor financiare.
În anul 2021 au fost încasate resurse financiare pentru activitatea de garantare în
suma de 3.315.287 lei, din care 443.855 lei din contribuții anuale, iar situația
comparativă cu anii precedenți este următoarea:

RESURSE INCASATE ÎN LEI

Istoric încasări resurse pentru Garantare
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La data de 31.12.2021, valoarea fobdului de garantare este mai mare cu 4,49%
față de valoarea existentă la 31.12.2020, atingând suma totală de 57.271.052 lei.
Acestea au fost obținute din: contribuții anuale de 52.466.651 lei, penalități de
întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor anuale (în anul 2020) de 27.475
lei și venituri din fructificarea resurselor investite de 4.776.926 lei. Plasarea
disponibilităților s-a realizat prin investirea în titluri de stat și depozite bancare.
Plasamentele efectuate în titluri de stat au crescut față de perioada precedentă
cu 7,08% de la 51.151.184 lei (sold la 31.12.2020) la 54.772.279 lei (sold la 31.12.2021).
Comparativ cu perioadele precedente, a fost menținută diversificarea plasamentelor
în titluri de stat, la 31.12.2021, în portofoliul FGDSPP fiind un număr de 10 ISIN-uri distincte
în custodie la 4 instituții financiare.
Plasamentele efectuate în depozite bancare pe termen scurt, au scăzut față de
perioada precedentă cu 29,85% de la 3.660.718 lei (sold la 31.12.2020) la 2.567.994 lei
(sold la 31.12.2021).
Disponibilul în cont curent pentru garantare la 31.12.2021 este 779 lei, sold rămas
după decontarea titlurilor de stat.
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În funcție de proveniența resurselor, situația fondului de garantare la 31.12.2021
este următoarea:
A)
Resurse aferente garantării pensiilor administrate privat (Pilon II)- 54.466.528 lei,
din care:
a.
Disponibil în cont curent
0 lei
b.
Depozite bancare la termen
2.376.758 lei
c.
Titluri de stat pe termen lung
52.089.770 lei
B)
Resurse aferente garantării pensiilor facultative (Pilon III)
din care:
a.
Disponibil în cont curent
0 lei
b.
Depozite bancare la termen
121.236 lei
c.
Titluri de stat pe termen lung
2.683.289 lei
Total General Fond Garantare PII + PIII la 31.12.2021
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Structura plasamentelor aferente activității investiționale a FGDSPP în perioada 2014 -2021:
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În anul 2021 au fost încasate resurse financiare pentru activitatea de
administrare și funcționare în suma de 1.963.651 lei, iar situația comparativă cu anii
precedenți este următoarea:

Istoric încasări resurse pentru Administrare și
funcționare
2.600.000

resurse incasate în lei

2.400.000

2.431.301
2.211.876

2.200.000

1.931.399

2.000.000
1.800.000

1.585.925

1.566.869

1.963.651
1.966.715

1.915.665

1.600.000
1.400.000

1.558.496

1.459.805
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1.000.000
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Disponibilul în cont curent pentru activitatea de administrare și funcționare, la
31.12.2021, este de 22.628 lei. Pe parcursul anului 2021 au fost constituite depozite în
valoare totală de 2.779.000 lei, la diferite scadențe pentru finanțarea cheltuielilor
operaționale pentru administrare și funcționare, la 31.12.2021 există un singur depozit
în valoare de 70.000 lei cu scadență în ianuarie 2022.
B. SITUAŢIILE FINANCIARE la 31.12.2021
Situațiile financiare anuale ale FGDSPP au fost întocmite, în conformitate cu
Norma nr. 14/2015, cu modificările și completările ulterioare și cuprind Bilanțul
Contabil, Situația fluxurilor de trezorerie, Contul de Profit și Pierdere și Anexele la
situațiile financiare.
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Bilanțul contabil al FGDSPP, se prezintă astfel:
Activ

Pasiv
31.12.2020

31.12.2021

41.914.331

55.485.245

0

1.042

 Imobilizări corporale

102.261

98.912

 Imobilizări financiare

41.812.070

55.385.291

13.898.680

2.625.410

24.017

11.857

13.799.402

2.583.525

69.906

23.407

 Alte creante

5.355

6.621

4. Cheltuieli în avans

2.019

512

55.815.030

58.111.167

1. Active imobilizate,
din care :
 Imobilizări
necorporale

2. Active circulante,
din care:
 Materiale
consumabile
 Investitii pe termen
scurt
 Casa si Conturi la
bănci

TOTAL Activ

31.12.2020

31.12.2021

55.674.240

57.993.725

54.811.902

57.271.052

29.867

64.861

-45.838

56.892

 Profitul exercitiului
financiar

1.715.317

1.875.630

 Repartizare profit

-837.008

-1.274.710

140.790

113.411

140.790

113.411

0

0

0

4.031

55.815.030

58.111.167

5. Capitaluri proprii,
din care :
 Fond Garantare
 Rezerve


Rezultat reportat

6. Datorii totale,
din care:
 Datorii care trebuie
plătite într-o perioadă
de până la un an
 Datorii care trebuie
plătite într-o perioadă
mai mare de un an
7. Venituri în avans si
provizioane
TOTAL Pasiv

Situația fluxurilor de trezorerie - încasările și plățile FGDSPP în anul 2021 se prezintă
astfel:
a) La 01.01.2021 soldul disponibil în conturi curente a fost de 69.906 lei, pentru
cheltuieli aferente activității de administrare și funcționare.
b) Total încasări – 46.096.743 lei, din care:
b.1 Pentru activitatea de garantare:

443.855 lei – încasări din contribuțiile anuale;
 22.770.000 lei – încasări titluri de stat ajunse la maturitate;
 9.875.000 lei – încasări titluri de stat pe termen scurt ajunse la maturitate;
 5.463.805 lei – încasări din depozite la termen ajunse la scadență;
 2.871.432 lei – încasări dobânzi din depozite și cupoane titluri de stat ;
b.2 Pentru activitatea de administrare și funcționare:




1.947.856 lei – încasări din comisioane specifice FGDSPP;
2.709.000 lei – încasări depozite la termen ajunse la scadență;
15.795 lei – încasări dobânzi din depozite.
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d) Total plăți – 46.143.242 lei, din care:
c.1 Pentru activitatea de garantare
 37.122.232 lei – achiziții titluri de stat;
 4.301.081 lei – constituire depozite la termen;
c.2 Pentru activitatea de administrare și funcționare
1.940.929 lei – reprezentând plăți curente de administrare și funcționare
a FGDSPP;
 2.779.000 lei – constituire depozite la termen.

o

d) La 31.12.2021 soldul disponibil în conturi curente a fost de 23.407 lei, din care, 779 lei
pentru activitatea de garantare.
Contul de Profit și Pierdere
Conform Normei 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

31.12.2020

31.12.2021

Variația (%)

1

Venituri totale

4.308.610 lei

4.194.498 lei

- 2,65

2

Cheltuieli Totale

2.593.293 lei

2.318.868 lei

- 10,58

1.715.317 lei

1.875.630 lei

+ 9,35

Rezultatul
exercițiului
3
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Veniturile totale în sumă de 4.194.498 lei, provin din:
 2.192.773 lei – venituri din dobânzi depozite și cupoane titluri de stat;
 1.947.856 lei – venituri din comisioane specifice FGDSPP;

41.578 lei – venituri din ajustări de valoare;

11.613 lei – alte venituri din activitatea curentă;

678 lei – venituri din sconturi obținute.
Cheltuielile totale în sumă de 2.318.868 lei, provin din:









921.570 lei – cheltuieli de personal;
54.064 lei – cheltuieli cu asigurările și protecția socială;
920.786 lei – cheltuieli materiale și servicii executate de terți, din care:
 195.357 lei, cheltuieli cu chiria;

18.394 lei, cheltuieli poștă, telecomunicații și comisioane
bancare;

22.500 lei, cheltuieli cu onorariu auditorului financiar;

60.452 lei, cheltuieli cu materiale consumabile, bunuri de
natura obiectelor de inventar, utilități, reparații și alte
cheltuieli de exploatare;
 214.845 lei, cheltuieli cu colaboratorii;
 409.238 lei, alte cheltuieli cu servicii executate de terți.
212 lei – cheltuieli cu alte impozite și taxe;
4.031 lei – cheltuieli de exploatare privind provizioanele;
32.519 lei – cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale;
385.686 lei – cheltuieli financiare, privind ajustări de valoare din evaluarea
titlurilor de stat.

În anul 2021, FGDSPP a avut contracte de servicii de asistență și de consultanță
de specialitate cu persoane fizice și juridice române, cu privire la audit financiar, audit
intern, audit IT, managementul riscurilor, contabilitate, servicii informatice integrate,
servicii SSM-SU și servicii actuariale.
În cadrul situațiilor financiare anuale, la contul de profit și pierderi, cheltuielile
privind ajustarea valorii imobilizărilor financiare (385.686 lei) sunt ajustate cu veniturile
corespunzătoare (41.578 lei) și prezentate la rândul 14 ajustări de valoare cu 344.108
lei.
Rezultatul exercițiul financiar a fost un profit total de 1.875.630 lei.
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Evoluția veniturilor, cheltuielilor și rezultatului FGDSPP în perioada 2012-2021:
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Din punct de vedere contabil, contul de profit și pierdere are 2 componente, iar
rezultatul exercițiului financiar la 31.12.2021 se prezintă astfel:
Rezultat din activitatea de garantare

-

1.844.482 lei

Rezultat din activitatea de administrare

-

31.148 lei

Rezultatul exercițiului financiar 2021

-

1.875.630 lei

Rezultatul activității de administrare și funcționare:
Comparativ cu anul 2020 când s-a înregistrat un profit din activitatea de
administrare și funcționare în valoare de 34.994 lei (calculat ca diferență dintre
veniturile și cheltuielile aferente activității de administrare și funcționare), în exercițiului
financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Fondul a înregistrat un profit aferent activității
de administrare și funcționare în valoare de 31.148,00 lei, datorat unei bune
administrări a resurselor financiare și eficientizării cheltuielilor operaționale, în condițiile
diminuării semnificative a veniturilor, primite de la administratorii de fonduri de pensii
private, cu aproximativ 20% față de anul precedent (1.947.856 lei în anul 2021,
respectiv 2.431.301 lei în anul 2020).
Rezultatul activității de garantare:
Comparativ cu anul 2020 când s-a înregistrat un profit din activitatea de
garantare în valoare de 1.680.323 lei, în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
2021, Fondul a înregistrat un profit aferent activității de garantare în valoare 1.844.482
lei, cu 9,77% mai mare decât cel obținut în anul precedent.
Profitul anului 2021 în sumă de 1.844.482 lei este format din: 1.274.710 lei
cupoane la titluri de stat și dobânzi la depozite bancare aferente anului 2021 încasate
și 569.772 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.
După aprobarea situațiilor financiare anuale, valoarea de 1.274.710 lei se va
înregistra în contul 129.1 – repartizarea profitului de garantare, iar valoarea de 569.772
lei va fi înregistrată în contul 1171.1.4 – Garantare din fructificări ani precedenți,
urmând ca din aceasta să fie acoperite eventualele pierderi ale exercițiilor financiare
următoare sau sume capitalizate către fond de garantare pe măsura încasării
veniturilor care au generat profitul anului 2021.
Auditarea Situațiilor financiare la 31 decembrie 2021 a fost efectuată de către
auditorul financiar MAZARS Romania SRL.
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ABREVIERI ȘI
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 public de pensii
Pilon II – Pensii obligatorii administrate privat
Pilon III – Pensii facultative administrate privat
Legea nr. 187/2011 –privind înființarea, organizarea şi funcționarea FGDSPP
Legea nr. 411/2004 – privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
Legea nr. 204/2006 – privind pensiile facultative
Norma nr. 14/2015 – privind reglementările contabile conforme cu Directivele
Europene aplicabile sistemului de pensii private, emisă de ASF, cu modificările şi
completările ulterioare
Normal 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
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
Norma nr. 3/2015 – privind obligațiile de raportare şi transparență ale FGDSPP
Norma nr. 1/2017 – privind majorarea sau diminuarea contribuțiilor anuale datorate
Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Norma nr. 7/2017 – privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
individuale ale entităților din sistemul de pensii private
Norma nr. 4/2018 – 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 – pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară
nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene
aplicabile sistemului de pensii private
Norma nr. 11/2011– privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private
Norma nr.19/2012 – pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind
investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private

