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Notă  

privind proiectul Normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic  

pentru fondurile de pensii facultative 

 

1. Sumar 

 

Calculele de verificare aplicabile provizionului tehnic efectuate de către ASF – SSPP se bazează pe 

prevederile Normei nr. 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 31/2007. Având 

în vedere necesitatea alinierii regulilor de calcul aplicabile pilonului III la cele care se aplică pentru 

pilonul II, considerăm că este necesar actualizarea cadrului legislativ referitor la provizionul tehnic. 

 
Pentru respectarea prevederilor de tehnică legislativă şi având în vedere faptul că modificările 

introduse prin proiectul actului normativ privesc cea mai mare parte a reglementării respective, 

pentru asigurarea unităţii de terminologie, se propune înlocuirea reglementării actuale cu noul 

proiect de normă. 

 

Textul actului normativ face următoarele precizări: 

 Proiectul actului normativ stabileşte regulile de calcul, de verificare, de constituire, de 

investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative. 

 Prevederile actului normativ se aplică administratorilor fondurilor de pensii facultative care 

prevăd garanţii în prospectul schemei de pensii facultative.  

 Administratorii fondurilor de pensii facultative sunt obligaţi să constituie provizioane tehnice 

corespunzător riscurilor generate de adoptarea prin prospectul schemei de pensii a garanțiilor 

financiare permise de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Dacă valoarea activului personal al participantului este mai mică decât valoarea garantată 

prin prospectul schemei de pensii, administratorul majorează valoarea activului personal al 

participantului până la nivelul valorii garantate, la momentul plăţii activului personal. Astfel, 

diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul 

valorii garantate este acoperită din provizionul tehnic constituit de administrator.  

 Pentru cazul transferului participantului, transferul sumei din provizionul tehnic se face în 

contul de transfer al noului fond de pensii facultative, în numele participantului transferat, în 

aceeaşi zi în care se efectuează transferul activului personal al respectivului participant.  

 Activele financiare necesare constituirii provizionului tehnic provin din resursele financiare 

proprii ale administratorului. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În prezent, dispoziţiile prevederile Normei nr. 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului 

tehnic stabilesc prevederi referitoare la calculul actuarial al provizionului tehnic aplicabil în cazul 

administratorilor de fonduri de pensii facultative.  
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2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

 

Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în: 

 asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii şi protejarea intereselor 

participanţilor şi ale beneficiarilor; 

 actualizarea corespunzătoare a cadrului de legislație secundară aplicabilă sistemului de 

pensii private; 

 întărirea funcţiei de supraveghere şi control; 

 clarificarea unor aspecte cu privire la calculul de provizion tehnic pentru administratorii de 

fonduri de pensii facultative;  

 clarificarea unor aspecte cu privire la activele care acoperă provizionul tehnic pentru 

administratorii de fonduri de pensii facultative;  

 stabilirea răspunderii juridice. 

 

2.3 Prevederile proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ se aplică administratorilor de fonduri de pensii facultative. 

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea, consolidarea şi 

îmbunătăţirea reglementărilor privind regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi 

de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative.  

 

Astfel, prin proiectul de normă se urmăreşte consolidarea arhitecturii provizionului tehnic. În 

vederea protejării drepturilor şi intereselor participanţilor şi pentru a veni în sprijinul 

administratorilor cu o metodologie standard completă, ca punct de referinţă la care aceştia să se 

raporteze şi care să asigure o corectă evaluare a provizionului tehnic, în vederea atingerii 

convergenţei între provizionul tehnic calculat şi raportat de către administratori şi provizionul tehnic 

calculat de către ASF - SSPP, s-a dovedit necesară promovarea prezentului proiect de act normativ. 

 

În acest sens, modificările aduse prin proiectul de act normativ vizează următoarele:  

 definirea noilor termeni utilizaţi în conţinutul proiectului de normă; 

 prevederi referitoare la investirea, utilizarea, păstrarea şi evidenţa activelor care acoperă 

provizionul tehnic; 

 prevederi referitoare la metodologia de calcul actuarial a modelului standard şi regulile de 

verificare a provizionului tehnic; 

 prevederi referitoare la datele utilizate în calcul, raportarea rezultatelor şi periodicitatea 

evaluărilor provizionului tehnic. 

 

3. Propunerea iniţiatorului 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi faptul că modificările introduse prin proiectul actului normativ privesc cea mai 

mare parte a reglementării respective, pentru asigurarea unităţii de terminologie, se propune 

înlocuirea reglementării actuale cu noul proiect de normă. 

 

Anexă 

 Proiectul Normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii 

facultative. 


