
Notă de fundamentare
privind proiectul Normei pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul  

financiar pentru fondurile de pensii facultative

1.   Sumar  

Reglementările privind  auditarea  fondurilor  de  pensii  facultative  şi  ale  administratorilor 
acestora  sunt  introduse  prin  dispoziţiile  Normei  nr.  8/2006  privind  auditorul  financiar  pentru  
fondurile de pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare. 

În  urma evaluării  conţinutului  Normei  nr.  8/2006, considerăm că se impune actualizarea 
prevederilor  actului  normativ  în  ceea  ce priveşte  conţinutul  raportului  de audit  al  fondurilor  de 
pensii facultative.

2. Expunere de motive

2.1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, prevederile  Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de  
pensii facultative, cu modificările şi completările ulterioare,  stabilesc procedura care se aplică în 
cazul auditării situaţiilor financiare anuale ale fondurilor de pensii facultative.

2.2 Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui act normativ derivă din:

 actualizarea prevederilor actului normativ în ceea ce priveşte conţinutul raportului de audit;
 crearea unor reguli care să instituie o disciplină mai riguroasă în ceea ce priveşte modul în 

care se organizează şi se desfăşoară auditarea operaţiunilor din domeniul pensiilor private.

2.3 Prevederile proiectului de act normativ

Dispoziţiile  proiectului  de  act  normativ  sunt  aplicabile  auditorilor  fondurilor  de  pensii 
facultative.

Obiectivul  principal  al  proiectului  de  act  normativ  constă  în  actualizarea  cadrului  legal 
aplicabil auditării situaţiilor financiare anuale în cazul fondurilor de pensii facultative. Necesitatea 
revizuirii actului normativ este datorată în principal cazuisticii înregistrate la nivelul sectorului de 
pensii private.

În  cazul  raportului  de  audit  al  fondurilor  de  pensii  facultative,  proiectul  de  act  normativ 
introduce cerinţe noi referitoare la:



 metodologia privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative; 
 metodologia de calcul, convertire şi evidenţă a contribuţiilor individuale ale participanţilor la 

fondurile de pensii facultative;
 metodologia de calcul, evidenţă şi de percepere a comisioanelor reţinute conform art. 92 alin. 

(2) din Legea nr. 204/2006; 
 metodologia  de  calcul  şi  evidenţă  a  activelor  fondurilor  de  pensii  facultative,  inclusiv 

dividendele de încasat;
 metodologia de calcul şi evidenţă a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile 

fondului de pensii facultative;
 metodologia  de calcul  şi  evidenţă  a transferurilor  participanţilor  între  fondurile  de pensii 

facultative;
 metodologia de calcul şi evidenţă a utilizării activului personal net al participantului la un 

fond de pensii facultative, în caz de invaliditate şi în caz de deces;
 metodologia  de calcul  şi  evidenţă  a rezervelor  tehnice  ale  fondului de pensii  facultative, 

precum şi a categoriilor de active admise să acopere rezervele tehnice şi regulile de dispersie 
a plasamentelor.

De asemenea,  textul  proiectului  de act  normativ  prevede că în termen de 30 de zile  de la 
finalizarea raportului de audit, auditorii financiari transmit Autorităţii o copie certificată a scrisorii 
către conducerea societăţii,  document  ce conţine constatările  cu impact financiar,  constatările  cu 
privire la rezultatele evaluării sistemelor de management şi control intern, precum şi recomandările 
pentru remedierea deficienţelor constatate.
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