
Notă de fundamentare
privind proiectul Normei privind reglementările contabile aplicabile sistemului de pensii private

1. Sumar

Regulile  privind  contabilitatea  sistemului  de  pensii  private  sunt  statuate  prin  Norma nr.  
14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice 
Europene  aplicabile  entităţilor  autorizate,  reglementate  şi  supravegheate  de  Comisia  de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modificările şi completările ulterioare (Norma nr. 
14/2007).

În  urma  evaluării  conţinutului  Normei  nr.  14/2007, considerăm  că  este  necesară 
restructurarea, actualizarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile în sistemul pensiilor 
private  şi  alinierea  acestora  la  prevederile  Directivei  2013/34/EU  privind  situaţiile  financiare  
anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de  
modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a  
Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei 
Europene nr. 182 din 29/06/2013.

2. Expunere de motive

2.1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate care desfăşoară activităţi în domeniul 
pensiilor  private  au  contabilitate  organizată  conform Normei  nr.  14/2007  privind  reglementările 
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor 
autorizate,  reglementate  şi  supravegheate  de  Comisia  de  Supraveghere  a  Sistemului  de  Pensii 
Private,  aprobată  prin  Hotărârea  Comisiei  de  Supraveghere  a  Sistemului  de  Pensii  Private  nr. 
37/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 şi 488 bis din 20 iulie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare.  Astfel,  textul Normei nr. 14/2007 detaliază reglementările 
contabile pentru administratorii fondurilor de pensii private, brokerii de pensii private, fondurile de 
pensii administrate private, fondurile de pensii facultative şi pentru Fondul de garantare a drepturilor 
din sistemul de pensii private.

2.2 Necesitatea emiterii actului normativ 

Emiterea acestui act normativ derivă din:
 necesitatea introducerii  funcţiunii  conturilor  contabile  pentru administratorii  fondurilor  de 

pensii private, brokerii de pensii private, fondurile de pensii administrate private, fondurile 
de pensii facultative şi pentru Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;

 necesitatea  actualizării  unor  reguli  care  să instituie  o disciplină  mai  riguroasă în  ceea ce 
priveşte  modul  în  care  se  organizează  şi  se  desfăşoară  contabilizarea  operaţiunilor  din 
domeniul pensiilor private;

 necesitatea completării unor prevederi specifice sistemului de pensii private;
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 necesitatea restructurării  şi  reorganizării  textului  prin  transpunerea prevederilor  Directivei 
2013/34/EU privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele 
conexe  ale  anumitor  tipuri  de  întreprinderi,  de  modificare  a  Directivei  2006/43/CE  a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/
CEE  ale  Consiliului,  publicată  în  Jurnalul  Oficial  al  Comisiei  Europene  nr.  182  din 
29/06/2013.

2.3 Prevederile proiectului de act normativ

Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în reglementarea contabilităţii în sistemul 
pensiilor private, înregistrarea operaţiunilor în contabilitate, funcţiunea conturilor contabile, precum 
şi elaborarea, aprobarea, auditarea şi publicitatea situaţiilor financiare anuale. 

Dispoziţiile proiectului de act normativ sunt aplicabile: 
a) fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative; 
b) administratorilor  fondurilor  de  pensii  administrate  privat  şi/sau  fondurilor  de  pensii 

facultative, care sunt societăţi de pensii înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare; 
c) brokerilor de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor 

legale în vigoare; 
d) Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, înfiinţat potrivit Legii nr. 

187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor 
din sistemul de pensii private. 

Textul  proiectului  de  act  normativ  detaliază  aspecte  privind  organizarea  contabilităţii  în  cadrul 
sistemului de pensii private, contabilizarea operaţiunilor, funcţionarea conturilor contabile, precum 
şi dispoziţii privind elaborarea, aprobarea şi auditarea situaţiilor financiare anuale. 

Structura proiectului de act normativ cuprinde

Capitolul I - Dispoziţii generale
Capitolul II - Organizarea şi 
ţinerea contabilităţii 

Secţiunea 1 - Prevederi generale 
Secţiunea a 2-a .Organizarea şi ţinerea contabilităţii
Secţiunea a 3-a .Documentele contabile
Secţiunea a 4-a Registrele de contabilitate
Secţiunea a 5-a Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-
contabile

Capitolul III - Contabilizarea 
operaţiunilor 

Secţiunea 1 - Prevederi generale 
Secţiunea a 2-a - Contabilizarea activelor imobilizate
Secţiunea a 3-a - Contabilizarea activelor circulante
Secţiunea a 4-a - Contabilizarea terţilor
Secţiunea  a  5-a  -  Contabilizarea  angajamentelor  şi  a  altor  elemente 
extrabilanţiere
Secţiunea a 6-a - Contabilizarea datoriilor pe terme scurt care trebuie plătite 
într-o perioadă de până la un an
Secţiunea a 7-a - Contabilizarea datoriilor pe terme scurt care trebuie plătite 
într-o perioadă mai mare de un an
Secţiunea a 8-a - Contabilizarea provizioanelor
Secţiunea a 9-a - Contabilizarea subvenţiilor
Secţiunea a 10-a - Contabilizarea capitalului şi a rezervelor
Secţiunea a 11-a - Contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor
Secţiunea a 12-a - Corectarea erorilor contabile
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Capitolul IV - Conturile 
contabile

Secţiunea 1 - Prevederi generale
Secţiunea a 2-a - Închiderea şi deschiderea conturilor 
Secţiunea a 3-a - Planul de conturi
Secţiunea a 4-a - Funcţiunea conturilor
Subsecţiunea 1 -  Funcţiunea conturilor pentru administratorii  fondurilor de 
pensii private, precum şi pentru brokerii de pensii private
Subsecţiunea a 2-a - Funcţiunea conturilor pentru fondurile de pensii private
Subsecţiunea a 3-a - Funcţiunea conturilor pentru Fondul de garantare 

Capitolul V - Situaţiile 
financiare anuale

Secţiunea 1 - Prevederi generale
Secţiunea a 2-a - Utilizatorii şi caracteristicile calitative ale situaţiilor 
financiare anuale 
Secţiunea a 3-a - Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale
Secţiunea a 4-a - Principii contabile generale şi reguli de evaluare
Secţiunea a 5-a - Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale
Secţiunea a 6-a - Semnarea situaţiilor financiare anuale
Secţiunea a 7-a - Raportul administratorilor
Secţiunea a 8-a - Auditarea situaţiilor financiare anuale 
Secţiunea a 9-a - Aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale

Capitolul VI - Răspunderea 
Capitolul VII - Dispoziţii finale

Prin  conţinutul  actului  normativ,  au  fost  implementate  reguli  pentru  a  se  asigura  că  activele  şi 
pasivele  fiecărui  fond  de  pensii  administrat  privat  sunt  organizate,  evidenţiate  şi  administrate 
distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestionează acelaşi administrator 
şi de contabilitatea proprie administratorului,  fără posibilitatea transferului între fonduri sau între 
fonduri  şi  administrator.  De asemenea,  scopul  acestui  proiect  normativ  este  să  asigure  că  toate 
activele  şi  pasivele  corespunzătoare  activităţii  de  administrare  a  fondurilor  de  pensii  sunt 
restricţionate,  gestionate  şi  organizate  separat  de  alte  activităţi  ale  administratorului,  fără 
posibilitatea de transfer. Mai mult decât atât, textul actului normativ impune reguli care să asigure că 
activele şi pasivele restricţionate, gestionate şi organizate separat, sunt limitate la operaţiunile legate 
de fondurile de pensii şi activităţi conexe. 
La nivelul  Fondului  de garantare,  contabilitatea acestuia  este  organizată  astfel  încât  constituirea, 
evidenţa  şi  utilizarea resurselor  pentru plata  compensaţiei  către  participanţii  fondurilor  de pensii 
facultative să se facă în mod distinct faţa de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata 
compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de 
acumulare a contribuţiilor şi perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensaţiei se 
gestionează  distinct  de  resursele  pentru  acoperirea  cheltuielilor  de  administrare  şi  funcţionare  a 
Fondului de garantare.

Având în vedere faptul că prevederile nou introduse prin proiectul actului normativ privesc cea mai 
mare parte a reglementării în cauză, pentru asigurarea unităţii de stil şi de terminologie, conform art. 
61  alin.  (1)  din  Legea  24/2000 privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor 
normative,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare1,  se  propune  înlocuirea 
reglementărilor contabile actuale cu noua normă şi abrogarea Normei nr. 14/2007. Textul proiectul 
de normă precizează că dispoziţiile acestuia urmează a fi aplicabile începând cu situaţiile financiare 
aferente exerciţiului financiar 2014.

1  Art.  61. -  (1) Modificarea sau completarea  unui  act  normativ  este  admisă  numai  dacă nu se afectează  concepţia  generală  ori  
caracterul unitar al acelui act sau dacă nu priveşte întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză; în caz contrar actul se 
înlocuieşte cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat. 
   (2) Prevederile  modificate  sau  care  completează  actul  normativ  trebuie  să  se  integreze  armonios  în  actul  supus  modificării  ori  
completării, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor. 
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