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Notă 

privind proiectul Normei privind inventarierea elementelor patrimoniale  

ale fondurilor de pensii private 

1. Sumar 

 

Conform art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, entităţile au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în 

cursul unui exerciţiu financiar. Astfel, entităţile au obligaţia realizării operaţiunii de inventariere cel 

puţin o dată cu elaborarea situaţiilor financiare anuale.  

 

Având în vedere faptul că fondurile de pensii private sunt constituite ca şi societăţi simple în temeiul 

prevederilor Codului civil, și, luând în considerare specificitatea operaţiunilor acestora, considerăm că 

se impune instituirea unor reguli privind inventarierea elementelor patrimoniale la fondurile de pensii 

private.  

 

În acest moment, cadrul legislativ secundar aplicabil fondurilor de pensii private nu conţine instrucţiuni 

specifice referitoare la inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private.  

 

Având în vedere această situaţie, propunem aprobarea iniţierii procesului de consultare publică asupra 

Proiectului Normei privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private, 

elaborat în aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice şi publicarea pe 

pagina de internet a Autorităţii de Supraveghere Financiară, în secţiunea Legislaţie/Consultări publice. 

 

Proiectul actului normativ supus aprobării stabileşte principalele instrucţiuni specifice operaţiunii de 

inventariere a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, pentru 

fondurile de pensii administrate privat şi pentru fondurile de pensii facultative. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

În aplicarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, Ministerul Finanţelor Publice a emis Ordinul nr. 

2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.  

Astfel, conform art. 1 alin. (4) din Ordinul MFP nr. 2861/2009, “(4) Entităţile autorizate, reglementate 

şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia 

de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pot aplica, 

pe lângă prevederile prezentului ordin, şi reglementări specifice cu privire la organizarea şi efectuarea 
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inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, emise de instituţiile de 

reglementare, în funcţie de specificul activităţii.” 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  

În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, fondurile de pensii private trebuie să procedeze la 

inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.  

Având în vedere faptul că în acest moment cadrul legislativ secundar aplicabil fondurilor de pensii 

private nu conţine instrucţiuni specifice referitoare la inventarierea elementelor patrimoniale ale 

fondurilor de pensii private, luând în considerare caracterul social, dimensiunea, natura şi 

complexitatea activităţii acestor entităţi şi pentru eliminarea oricăror potenţiale probleme, opinăm că 

proiectul de act normativ este menit să asigure existenţa şi menţinerea unor reguli adecvate nevoilor 

fondurilor de pensii private, corespunzătoare cu specificitatea acestora.  

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

 

Prevederile proiectului de act normativ stabilesc principalele instrucţiuni specifice operaţiunii de 

inventariere a elementelor bilanţiere de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, pentru 

fondurile de pensii administrate privat şi pentru fondurile de pensii facultative. 

 

Aceste prevederi se aplică de către administratorii fondurilor de pensii private, autorizaţi de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii administrate 

privat şi a fondurilor de pensii facultative şi detaliază: 

 organizarea operaţiunii de inventariere; 

 efectuare operaţiunii de inventariere; 

 documentaţia aferentă operaţiunii de inventariere;  

 răspunderea juridică. 

 

Răspunderea pentru buna organizare şi efectuare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii 

nr. 82/1991 şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului fondului 

de pensii private. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la 

repararea prejudiciului cauzat. Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în 

acest scop, prin decizie a preşedintelui A.S.F. 

 

Anexă 

Anexa nr. 1 - Proiectul Normei privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de 

pensii private 

 


