
 
 
 

 

Notă  

referitoare la  proiectul Normei pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18  

din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii 

administrate privat 

 

1. Sumar 

 

Cadrul de reglementare privind calculul şi constituirea provizionului tehnic pentru fondurile de pensii 

administrate privat este stabilit prin prevederile Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al 

provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat. Reglementarea stabileşte regulile de 

calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru schemele de 

pensii administrate privat. 

Proiectul supus atenţiei propune aprobarea prelungirii termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 

13/2012, de la 6 ani la 8 ani, în care administratorii de fonduri de pensii private pot atinge nivelul 

provizionului tehnic calculat. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În cadrul actului normativ în vigoare se specifică faptul că „atingerea nivelului provizionului tehnic, 

calculat conform prezentei norme, se realizează pe o perioadă de maximum 6 ani, prin suplimentarea 

anuală a activelor corespunzătoare provizionului tehnic cu o sumă reprezentând minimum 10% din 

comisionul anual de administrare prevăzut la art. 85 lit. a) din Lege şi realizat în exerciţiul financiar 

precedent.” 

 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  

 

În acest moment nivelul provizionului tehnic calculat conform prevederilor legale în vigoare nu este atins, 

urmând, conform art. 18 din Norma nr. 13/2012, a fi atins în anul 2018. Administratorii de fonduri de 

pensii au considerat această perioadă ca fiind insuficientă şi, în cadrul întâlnirilor de lucru, au solicitat 

A.S.F. prelungirea termenului în care trebuie să îşi constituie provizionul tehnic cu încă 2 ani. 

 

Având în vedere faptul că administratorii au contribuit la constituirea provizionului tehnic cu suma 

minimă prevăzută de art. 18 din Norma nr. 13/2012, pentru atingerea nivelului provizionului tehnic 

calculat, în anul 2018 aceştia ar trebui să contribuie cu diferenţa dintre nivelul provizionul tehnic calculat 

şi suma acumulată în anii anteriori. 

 

Acoperirea acestei diferenţe presupune o afectare importantă a bugetelor administratorilor, iar aceştia au 

solicitat prelungirea perioadei cu încă 2 ani faţă de prevederile normei în vigoare. 

Această propunere de prelungire a termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012, de la 6 ani la 8 

ani poate fi luată în considerare la nivelul A.S.F. ţinând cont de faptul că sistemul de pensii private din 

România este încă în fază de acumulare, iar primele plăţi de pensii pentru persoanele pensionate pe limită 
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de vârstă vor începe din anul 2025, când riscurile administratorilor vor creşte şi este probabilă utilizarea 

provizioanelor tehnice. 

 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

 

Prin noul proiect de act normativ se modifică perioada de timp în care administratorii de fonduri de pensii 

private pot atinge nivelul provizionului tehnic calculat, cu prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din 

Norma nr. 13/2012, de la 6 ani la 8 ani. 

 

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu  

modificări şi completări ulterioare, „administratorul trebuie să menţină permanent un volum al 

provizioanelor tehnice corespunzător obligaţiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii 

private administrate”. Astfel, chiar dacă perioada de timp în care administratorii pot constituii necesarul 

de provizion tehnic calculat se prelungeşte cu 2 ani, aceştia trebuie să ia în considerare obligaţiile de plată 

a activului personal pe care le va avea, precum şi eşantioanele de persoane care se vor pensiona în baza 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel încât să se asigure că riscurile pentru care se constituie provizionul tehnic sunt acoperite. 

 

Anexă: - Proiectul Normei pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 

privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat. 


