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Notă  

privind proiectul Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de 

garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 

 

1. Sumar 

 

La nivel de reglementare secundară, obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare 

a drepturilor din sistemul de pensii private au fost detaliate prin dispoziţiile Normei nr. 18/2012 

privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul 

de pensii private.  

Având în vedere importanţa şi impactul obligaţiilor de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor 

private, precum și rolul Fondului de garantare în asigurarea drepturilor participanților și a 

beneficiarilor,  luând în considerare informaţiile primite în activitatea de supraveghere a A.S.F  şi în 

contextul evaluării prevederilor Normei nr. 18/2012, se impune actualizarea prevederilor acesteia în 

concordanţă cu stadiul actual de dezvoltare al sistemului de pensii private. Forma propusă este aceea 

a unei reglementări noi şi abrogarea  Normei nr. 18/2012. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În prezent, dispoziţiile Normei nr. 18/2012 stabilesc obligaţiile de raportare şi transparenţă ale 

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, termenele de raportare precum şi 

formatul anexelor de raportări. 

În sistemul pensiilor private, dezvoltarea cadrului de raportare are în vedere pe de o parte 

consolidarea mecanismelor de supraveghere, în vederea unei protecţii mai eficiente a 

participanţilor, iar pe de altă parte, furnizarea de informaţii suficiente, adecvate şi relevante  

participanţilor şi beneficiarilor din sistemul de pensii private din România. 

 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  

 

Necesitatea emiterii acestui act normativ constă în: 

 eficientizarea sistemului de raportare a investiţiilor realizate de către Fondul de garantare 

prin eliminarea anumitor redundanţe existente în prezent în vederea asigurării unei 

funcţionări corecte și eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor 

participanţilor şi ale beneficiarilor; 

 întărirea funcţiei de supraveghere şi control; 

 simplificarea raportării prin reorganizarea codurilor atribuite activelor fondurilor şi prin 

adăugarea unor noi coduri pentru clarificarea unor operaţiuni curente; 
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 evitarea neclarităţilor în raportare prin introducerea unui număr redus de noi coduri pentru 

anumite operaţiuni;  

 clarificarea conținutului solicitat în cazul raportării Bugetului de venituri și cheltuieli; 

 introducerea unor termene clare pentru anumite raportări, pentru o mai bună organizare a 

activității de raportare, precum şi de supraveghere 

 evitarea supra-încărcării cerințelor de raportare, în sensul adaptării frecvenței acestora la 

ceea ce este în mod real necesar unei supravegheri eficiente. 

 

2.3 Prevederile proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ se aplică Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.  

 

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea şi îmbunătăţirea  

prevederilor legale privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de Garantare, având 

în vedere situaţia din practica de supraveghere. Astfel, prin proiectul de normă se urmăreşte crearea 

unui cadru mai bine organizat și mai eficient în ceea ce priveşte raportările referitoare la 

funcționarea și activitatea Fondului de Garantare, precum și completarea imaginii pe care 

Autoritatea o obține asupra activității Fondului.  

 

Prevederile proiectul de act normativ vizează aspecte referitoare la: 

 Reducerea frecvenței de transmitere către Autoritate a unor raportări periodice; 

 Introducerea expresă a obligației de includere a estimărilor privind resursele financiare 

aferente activității de garantare în Bugetul de venituri și cheltuieli transmis anual de către 

Fondul de garantare, precum și stabilirea unui termen pentru transmiterea acestui raport către 

Autoritate; 

 Introducerea unui termen pentru transmiterea Strategiei anuale privind resursele financiare 

ale Fondului de garantare, dată fiind relevanța conținutului acesteia pentru asigurarea bunei 

funcționări a sistemului de pensii private; 

 Introducerea unui termen pentru transmiterea către Autoritate a raportului anual de activitate 

al Fondului de garantare; 

 Introducerea cerinței de transmitere către Autoritate a unui raport periodic privind execuția 

bugetară în vederea asigurării unei supravegheri bazată pe o imagine completă a activității 

Fondului de garantare;  

 Modificarea unor anexe (reorganizarea codurilor pentru anumite operaţiuni) ca urmare a 

practicii şi a cazuisticii înregistrate la nivelul direcţiei de supraveghere; 

 Eliminarea anexei prin care se transmit datele persoanelor responsabile cu întocmirea și 

transmiterea raportărilor, în vederea simplificării cerințelor de raportare. 

 

Întrucât modificările propuse nu necesită adaptarea sistemelor informatice, proiectul actului 

normativ prevede faptul că dispoziţiile sale vor deveni aplicabile de la data de 1 ianuarie 2015.   

 


