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Pilonul II: Evoluţia activelor nete şi a numărului de participanţi 
2008 -

 

2009

Pilonul II

Participanţi pentru care s-au încasat contribuţii de la începutul colectării acestora în sistem –

 

mai 2008.



Structura

 

participanţilor la Pilonul II

Pilonul II

Structura pe criteriu de vârstă

Structura pe criteriu de sex

Evoluţie contribuţie medie/participant pentru care s-au virat 
contribuţii în luna curentă şi câştigul mediu salarial total pe 

economie* 2008 –

 

2009

În cazul în care ne raportăm la numărul de participanţi 
pentru care s-au virat contribuţii în luna curentă –

 

august 
a.c., contribuţia medie a fost de 32 lei.
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Pilonul II: Structura portofoliilor 
investiţionale (% din active) –

 
august 2009

De-a lungul timpului, 
administratorii fondurilor de 
pensii private au manifestat 

prudenţă în activitatea de 
investire şi au optat pentru 

instrumente financiare cu grad 
scăzut de risc, cum ar fi 

titlurile de stat şi obligaţiunile.

În ultimele luni, se poate 
observa creşterea 

plasamentelor in acţiuni.
CSSPP sprijină entităţile pieţei de 

capital în vederea creării 
instrumentelor financiare necesare 
atragerii fondurilor disponibile în 

sistemul de pensii private şi 
diversificării investiţiilor acestor 

fonduri prin construirea unor 
politici investiţionale echilibrate de 
către administratorii fondurilor de 

pensii private.
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Pensia facultativă –

 

rol important în fidelizarea şi motivarea 
angajaţilor

-

Majorarea nivelului facilităţilor

 

fiscale, precum şi acordarea unei deductibilităţi 
totale este de natură

 

a încuraja angajatorii să

 

contribuie în beneficiul salariaţilor 
pentru pensiile facultative.

Pilonul III

Pilonul III: Participarea la plata contribuţiilor –

 

august 2009
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angajator
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 Contribuţie 
plătită de 

participant şi 
de angajator
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Pilonul III: Evoluţia activelor nete şi a numărului de participanţi 
2008 -

 

2009

Pilonul III
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Structura participanţilor la Pilonul III pe regiuni de dezvoltare, în funcţie de 
locaţia angajatorului

Pilonul III

•În regiunea de 
dezvoltare SUD-EST 
lucrează cca 12% din 
participanţii fondurilor 
de pensii facultative

•În judeţul Constanţa 
regăsim 2,65% din 
totalul participanţilor.

Bucureşti -
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Pilonul III: Structura portofoliilor 
investiţionale (% din active) -

 

august 
2009

10,23% 5,74% 4,42% 3,61%

56,41%
59,66% 61,66% 59,49%

10,55% 10,42% 11,38% 10,36% 10,31%
9,45% 8,41% 7,22% 6,77% 5,06%

12,39% 14,97% 16,45% 15,85% 16,73% 18,01% 15,92% 16,10% 14,68% 14,28%

3,17% 3,11% 2,76% 2,66% 4,76% 5,36% 4,71% 5,15%

12,94%10,85%12,85%13,71% 4,16%5,45%

57,29%55,15%56,92%

56,11% 59,21%56,20%

2,87%
11,07%4,69%4,40%5,86% 3,99% 4,80% 5,98% 5,86% 6,79% 8,15%
0,82%1,16% 0,90% 0,74% 0,90% 0,94%0,91% 0,89% 0,82% 0,82%

0,52%-0,96%-1,41%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

100%

sep.08 oct.08 nov.08 dec.08 ian.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 iun.09 iul.09 aug.09

Depozite Bancare Titluri de Stat Obligatiuni Municipale

Obligatiuni corporative Obligaţiuni org. straine neguvernam. Actiuni

Titluri de participare - OPCVM Instrumente de acoperire a riscului Sume in curs de decontare

Investitii 
UE

15,25%
Investitii RO

84,75%

Obligatiuni 
Municipale UE

0,65%

Actiuni UE
0,66%

Obligatiuni 
corporative UE

13,94%

Pilonul III



Ultimele măsuri întreprinse de CSSPP pentru asigurarea unei 
bune funcţionări a sistemului de pensii private

Lansarea in dezbatere publica a 5 proiecte de acte normative atat in sistemul Pilonului II cat si in Pilonul III.
Pilonul II:
Lansarea noii pagini de internet a CSSPP: mai multe date statistice, informatii suplimentare pentru participanti, 

materiale de educatie financiara, sectiuni interactive, newsletter, sondaje etc.
 Două operaţiuni de fuziune autorizate prealabil de CSSPP: acestea se încadrează într-un proces natural de 

consolidare a pieţei fondurilor de pensii administrate privat în condiţiile în care legea* prevede un plafon minim de 
50.000 de participanţi care trebuie atins în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii, în vederea 
asigurării funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă pentru participanţi. 

 La jumătatea lunii mai, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat o 
nouă normă privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, pentru a veni în sprijinul celor 
care, din motive personale, doresc să adere la un alt fond de pensii administrat privat decât cel pentru care au optat 
iniţial sau la care au fost repartizaţi în mod aleatoriu. 

Supraveghere: Deşi în sistemul Pilonului II, primi indicatori oficiali de performanţă vor fi publicaţi abia în prima parte 
a anului 2010, din analizele CSSPP reiese faptul că, în sistemul obligatoriu de pensii, fondurile au obţinut un 
randament real al activului net peste rata inflaţiei. 

Pilonul III:
În prezent, CSSPP calculează şi publică ratele de rentabilitate pentru 5 fonduri de pensii facultative, pentru 

perioada celor 24 de luni de la începutul funcţionării lor. Aceşti indicatori de performanta pot fi accesati pe site-ul 
csspp.ro. Conform datelor CSSPP, randamentele fondurilor de pensii facultative sunt pozitive şi în creştere. 

În 12 mai 2009 a fost publicată, Norma nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, 
act normativ necesar pentru evaluarea unitară şi comparativă a performanţelor în sistemul Pilonului III. CSSPP va da 
publicităţii indicatori de performanţă şi pentru celelalte fonduri de pensii facultative, pe măsură ce acestea vor îndeplini 
condiţiile pentru publicarea ratelor de rentabilitate.



Dezvoltarea sistemului de pensii private

Proiectul Legii privind Fondul de garantare a pensiilor private, publicat pe site-ul CSSPP: În 
această etapă specialiştii CSSPP împreună cu cei ai Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale –
MMFPS, instituţii care au calitatea de coiniţiatori ai proiectului de lege, au constituit un grup de lucru 
pentru centralizarea şi analizarea propunerilor venite din partea partenerilor de dialog social, 
reprezentanţilor pieţei pensiilor private şi ai instituţiilor implicate în parcursul legislativ al proiectului de 
lege. În ultima etapă, proiectul de lege va fi trimis către Parlamentului României, spre aprobare. 

Fondul de garantare a pensiilor private va reprezenta elementul central din complexul de 
garanţii cu privire la siguranţa sistemului de pensii private, prevăzute în legile de bază ale 
Pilonului II şi respectiv Pilonului III.
Va compensa pierderile participanţilor sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în 

perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie. 
Fondul de garantare a pensiilor private va fi destinat compensării pierderilor de activ net, 

compensaţiile fiind plătite numai în condiţiile în care administratorii de fonduri şi furnizorii de 
pensii nu vor avea capacitatea de a-şi onora obligaţiile. 
Până la momentul utilizării resurselor Fondului de garantare, legislaţia care stă la baza 

sistemului de pensii private prevede instituirea unor măsuri preventive şi anume supravegherea 
specială, rata minimă de rentabilitate, dar şi resurse de compensare a eventualelor pierderi de 
activ net precum provizionul tehnic, constituit din resursele proprii ale administratorilor.

Legislaţia cu privire la plata pensiilor private se află în curs de elaborare. CSSPP participă la 
activităţile grupului interinstituţional de lucru pentru elaborarea legii privind plata pensiilor private. În 
principiu, în practica internaţională se foloseşte sistemul de anuităţi - constituirea unei rente viagere, 
plătită fie chiar de compania de administrare a fondului, fie de o entitate specializată. Până la 
adoptarea legii speciale privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private 
participantul va primi suma existentă în contul său ca plata unică.



VĂ MULŢUMIM!
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