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Pensiile  private în România

CAPITOLUL I

PENSIILE PRIVATE ÎN ROMÂNIA

În ultimii 4 ani, 2005 – 2008, încadrându-se în tendinţa de reformare şi modernizare a sistemelor 
europene de pensii din ultimii ani, România a adoptat, de asemenea, un sistem de pensii cu mai multe componente, 
bazat pe diversificarea surselor de obţinere a pensiilor. Scopul reformelor, respectiv implementarea pensiilor 
private, este creşterea siguranţei financiare a persoanelor vârstnice în paralel cu micşorarea riscurilor generate la 
bătrâneţe de veniturile de înlocuire.

 Astfel, această perioadă, decisivă pentru reformă, a fost marcată de elaborarea şi, ulterior, modificarea 
Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, precum  de modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat. A fost stabilit şi consolidat cadrul legislativ care reglementează organizarea 
şi funcţionarea entităţilor de pe piaţa pensiilor private precum şi supravegherea prudenţială a administrării acestor 
fonduri. Înfiinţarea şi demararea activităţii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autoritatea 
administrativă autonomă de reglementare şi supraveghere prudenţială, aflată sub control parlamentar, care 
asigură controlul public, transparent şi eficient, al gestionării sistemului pensiilor private, a fost un alt moment 
important în această perioadă.

Ca şi în celelalte state membre ale UE din Europa Centrală şi de Est (Anexa nr. 3), în România sistemul 

pensiilor este caracterizat de prezenţa următoarelor 2 componente: 

 sistemul public de pensii - pilonul I, administrat public, redistributiv, bazat pe solidaritate între 
generaţii (Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare).

 sistemul de pensii private, administrat privat, cu evidenţa contribuţiilor participanţilor în conturi 
individuale, bazat pe capitalizare, respectiv investirea şi acumularea acestor contribuţii, format, la rândul său, din 
2 componente:

pensia administrată privat - pilonul II   (Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii  
            administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

pensia privată facultativă - pilonul III   (Legea nr.204/2006 privind pensiile            
                                  facultative, cu modificările şi completările ulterioare).
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PILONUL I
SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

PILONUL II 
PENSIILE ADMINISTRATE PRI-

VAT OBLIGATORII

PILONUL III
PENSIILE FACULTATIVE

Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, 
cu modifi cările şi completările 

ulterioare

Legea nr.411/2004 privind
          fondurile de pensii 
         administrate privat,

republicată, cu modifi cările şi 
completările 

ulterioare

Legea nr.204/2006 privind 
pensiile facultative, cu modifi -
cările şi completările ulterioare

Administrat public. 
Instituţia  de administrare 
şi gestionare sistem: Casa 
Naţională de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale.
Tip PAYG – redistributiv, bazat  
pe solidaritate între generaţii.
Contribuţia de asigurări sociale  
(CAS) se plăteşte de către 
angajator şi angajat (10,5% 
angajat şi 20,8% angajator în 
2009).
Contribuţiile se virează în bugetul  
asigurărilor sociale de stat.
Obligatoriu, prin efectul legii,  
pentru categoriile prevăzute 
expres de lege. Opţional, prin 
contract de asigurare.
Benefi ciile – pensiile se  
calculează potrivit unui algoritm 
de calcul bazat pe  puncte de 
pensie (calculate prin raportare 
contribuţii lunare la salariile 
medii lunare).
Posibilitatea pensionării  
anticipate, cu sau fără 
diminuarea punctajului, în 
funcţie de stagiul de cotizare.
Alte tipuri de benefi cii: pensie de  
invaliditate, pensie de urmaşi.
Vârsta standard de pensionare:  
65 de ani-bărbaţi /60 de ani-
femei în 2015. În prezent 63,7-
58,7 ani.

Administrat privat. 
Instituţia de supraveghere  
şi control: Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private.
Tip contribuţii defi nite (DC).  
Contribuţiile se plătesc exclusiv 
de către angajat din CAS de 
10,5%, în 2009: 2%, în 2009, 
în 2016 - 6% .
Nu instituie obligaţii fi nanciare –  
nu există o plată suplimentară.
Bazate pe capitalizare, respectiv  
investirea şi acumularea 
contribuţiilor.
Evidenţa contribuţiilor  
participanţilor în conturi 
individuale.
Participanţi: asiguraţii din  
sistemul public, potrivit  
prevederilor art.5(1) Legea 
nr.19/2000, precum şi asiguraţii 
prin contract de asigurare.
Obligatoriu pentru persoanele  
de până în 35 ani.
Opţional pentru persoanele cu  
vârsta între 35 şi 45 de ani. 
Nu este permisă retragerea din  
sistem după alegerea acestui 
sistem sau repartizarea aleatorie, 
decât prin pensionare.
Este permis transferul între  
fonduri, în condiţiile stabilite de 
norme.

  fi etaop un ănaosrep O 
participant, în acelaşi timp, 
la mai multe fonduri de pensii 
administrate privat.
Condiţiile şi termenii sunt  
stabiliţi în prospectul schemei 
de pensii, autorizat de CSSPP.
Fondul de pensii este constituit  
prin contract de societate civilă. 
Este autorizat de către CSSPP.
Dacă se constată scăderea  
numărului minim de participanţi 
- 50.000, timp de un trimestru, 
CSSPP retrage autorizaţia 
fondului. 
 Nu poate fi  declarat în stare de  
faliment. 

Administrat privat. 
Instituţia de supraveghere  
şi control: Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private. 
Tip contribuţii defi nite (DC).  
Contribuţiile se plătesc de 
către angajat maxim 15% din 
venituri. Angajatorul poate să 
contribuie cu o cotă  parte.
Instituie obligaţii fi nanciare –   
apare o plată suplimentară.
Bazate pe capitalizare, respectiv  
investirea şi acumularea 
contribuţiilor.
Evidenţa contribuţiilor  
participanţilor în conturi 
individuale
Facultativ, fără limită de  
vârstă.
Participanţi: angajaţi,  
funcţionari publici sau 
persoane autorizate să 
desfăşoare o activitate 
independentă,  membrii 
unei societăţi cooperative, 
precum şi altă persoană care 
realizează venituri din activităţi 
profesionale sau agricole.
Plata contribuţiilor se poate  
suspenda sau înceta. Persoana 
rămâne participant până la 
vârsta pensionării din sistem.
Este posibil transferul între  
fonduri.
O persoană poate fi  participant,  
în acelaşi timp, la mai multe 
fonduri de pensii facultative, dar 
contribuţiile lunare însumate 
nu trebuie să depăşească 15% 
din venitul salarial brut.
Condiţiile şi termenii sunt  
stabiliţi în prospectul schemei 
de pensii, autorizat de CSSPP.
Fondul de pensii este constituit  
prin  contract de societate 
civilă de primii 100 participanţi. 
Este autorizat de CSSPP. Dacă 
numărul se menţine sub 100, 
timp de un trimestru, CSSPP 
retrage autorizaţia fondului.

Tabel 1 Sistemul de pensii din România
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Separarea	 dintre	 administrator	 
şi	fond	din	punct	de	vedere	con-
tabil.
Sistem	impozitare:	ETE	(exempt,	 
taxed,	 exempt)	 contribuţiile	 –	
scutite;	investiţiile	–	impozitate;	
benefi	ciile	–	scutite.	
Sistem	 de	 garantare:	 Autoriza- 
rea/avizarea	 şi	 supravegherea	
de	 către	 CSSPP	 a	 entităţilor,	
Depozitarul	 activelor	 fondurilor,	
Auditorul	 fondurilor	 şi	 adminis-
tratorilor,	 Supraveghere	 specia-
lă,	 Administrare	 specială,	 Fond	
de	garantare
Vârsta	 de	 pensionare:	 vârsta	 
standard	de	pensionare	din	sis-
temul	public	de	pensii.
Plata	 pensiilor	 -	 stabilită	 prin	 
lege,	 se	 va	 elabora	 în	 cursul	
anului	2009	(Ministerul	Muncii	şi	
CSSPP).
Pensie	de	invaliditate,	în	condiţi- 
ile	Legii	nr.19/2000.

Nu	 poate	 fi		 declarat	 în	 stare	 de	 
faliment.
Administrarea	 fondurilor	 –	 un	 
administrator,		societate	de	pensii,	
companie	 de	 asigurări,	 societate	
de	 administrare	 a	 investiţiilor,	
autorizat	de	către	CSSPP.
Separarea	 dintre	 administrator	 
şi	 fond	 din	 punct	 de	 vedere	
contabil.
Sistem	impozitare:	ETE	(exempt,	 
taxed,	 exempt)	 contribuţiile	 –	
scutite,	în	limita	a	400*	euro-an,	
atât	angajatul,	cât	şi	angajatorul,	
dacă	acesta	contribuie;	investiţiile	
–	 impozitate,	 benefi	ciile	 –	
scutite.
Sistem	de	garantare:	Autorizarea/ 
avizarea	şi	supravegherea	de	către	
CSSPP	 a	 entităţilor.	 Depozitarul	
activelor	 fondurilor,	 Auditorul	
fondurilor	 şi	 administratorilor,	
Supraveghere	 specială,	
Administrare	 specială,	 Fond	 de	
garantare
Condiţii	 plată	 pensie	 facultativă:	 
vârsta	 de	 60	 de	 ani,	 femei	
şi	 bărbaţi,	 minimum	 90	 de	
contribuţii	 lunare	 plătite,	 activul	
personal	 este	 cel	 puţin	 egal	 cu	
suma	 necesară	 obţinerii	 pensiei	
facultative	 minime,	 stabilită	 de	
către	CSSPP.
Dacă	 nu	 au	 fost	 plătite	 min.	 90	 
contribuţii	lunare	şi	activul	personal	
nu	este	egal	cu	suma	necesară	se	
va	obţine	suma	existentă	în	contul	
participantului:	 ca	 plată	 unică,	
sau	ca	plăţi	eşalonate	în	rate,	pe	
o	durată	de	maximum	5	ani.
Plata 	pensiilor	-	stabilită	prin	lege,	
se	va	elabora	în	cursul	anului	2009	
(Ministerul	Muncii	şi	CSSPP).

*2009
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Activitatea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în 2008

CAPITOLUL II

ACTIVITATEA COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI 
DE PENSII PRIVATE ÎN 2008

Comisia	de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private,	înfiinţată	în	decembrie	2005,	prin	Ordonanţa	de	
Urgenţă	a	Guvernului	nr.	50/2005,	aprobată	cu	modificări	şi	completări	prin	Legea	nr.	313/2005,	este	autoritatea	
administrativă	 autonomă	 de	 reglementare	 şi	 supraveghere	 prudenţială,	 aflată	 sub	 controlul	 Parlamentului	
României. 

CSSPP	a	fost	înfiinţată	în	vederea	susţinerii	măsurilor	de	reformare	a	sistemului	de	pensii	care	să	asigure	
creşterea	calităţii	vieţii	pensionarilor,	mai	apropiată	de	cea	din	perioada	activă,	prin	introducerea	şi	implementarea	
în	cadrul	sistemului	de	asigurări	sociale	a	unor	noi	componente,	obligatorii	şi	facultative,	administrate	privat.

Misiunea	CSSPP	este	de	a	acţiona	în	scopul	protejării	intereselor	participanţilor	şi	ale	beneficiarilor,	pentru	
a	 asigura	 funcţionarea	 eficientă	 a	 sistemului	 de	 pensii	 private	 prin	 îndeplinirea	 celor	 6	 funcţiuni	 de	 bază	 ale	
oricărei	autorităţi	de	acest	gen,	la	care	se	adaugă,	în	cazul	CSSPP,	şi	reglementarea	cadrului	secundar.	

Tabel 2	Funcţiunile	unei	autorităţi	de	supraveghere	şi	control	în	domeniul	financiar

Nr.
crt. Funcţiune Conţinut

1 Reglementare Elaborarea	normelor	de	aplicare	a	prevederilor	din	legislaţia	primară	care	reglementează	
domeniul.

2 Autorizare/
avizare

Activitate	care	controlează	şi	restricţionează	intrarea	pe	piaţă	a	entităţilor	şi	a	persoanelor	
care	vor	coordona	şi	conduce	activitatea.

3 Monitorizare Colectarea	acelor	informaţii	care	permit	urmărirea	statutului	şi	activităţii	entităţilor	din	
sistem.

4 Comunicare
Activitate	care	vine	în	completarea	monitorizării	fluxurilor	de	informaţii	şi	presupune	
acţiuni	interactive	cu	toate	entităţile	din	piaţă	dar	şi	programe	de	educare,	pregătire	şi	
perfecţionare	a	cunoştinţelor	despre	sistemul	supravegheat.

5 Analiză	şi	
evaluare

Compararea,	măsurarea	statutului	financiar	al	entităţilor	cu	standardele	normative	stabilite	
de	cadrul	legal.

6 Intervenţie Solicitări	explicite	de	a	se	lua	anumite	măsuri,	cu	imediată	soluţionare.

7 Corecţie Intervenţii	în	cazurile	în	care	entităţile	nu	se	conformează	solicitărilor	autorităţii,	se	
materializează	în	măsuri	de	tipul	sancţionator,	corecţional	(de	remediere),	compensatoriu.

II.1. CONDUCEREA CSSPP

Comisia	de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private	este	condusă	de	un	Consiliu	 format	din	5	
membri,	dintre	care	unul	deţine	funcţia	de	preşedinte	şi	altul	de	vicepreşedinte,	numiţi	de	către	Parlamentul	
României.	Consiliul	CSSPP	a	fost	stabilit	prin	Hotărârea	nr.24/2006	adoptată	de	către	Camera	Deputaţilor	şi	de	
către	Senat	în	şedinţa	comună	din	28	iunie	2006.	Componenţa	Consiliului	este	următoarea:

   Mircea	Oancea,	preşedinte	pentru	un	mandat	de	6	ani

   Ion	Giurescu,	vicepreşedinte	pentru	un	mandat	de	6	ani

   Vlad	Soare,	membru	pentru	un	mandat	de	5	ani

   Doru	Claudian	Frunzulică,	membru	pentru	un	mandat	de	5	ani1

   Ştefan	Emanuel	Prigoreanu,	membru	pentru	un	mandat	de	5	ani.

1	 Până	la	data	de	14.12.2008,	data	încetării	calităţii	de	membru	al	Consiliului	CSSPP	prin	demisie,	în	urma	alegerii	ca	deputat	
în	circumscripţia	electorală	nr.30	OLT,	colegiul	uninominal	nr.7,	în	legislatura	2008	–	2012.
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II.2. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CSSPP

adoptă	norme	privind	sistemul	de	pensii	private	elaborate	de	CSSPP. ¾
adoptă	şi/sau	avizează	proiectele	de	acte	normative	care	privesc	supravegherea	pensiilor	private	ori	care	au	 ¾
implicaţii	asupra	acestui	domeniu,	inclusiv	reglementările	contabile	specifice	domeniului	pensiilor	private	şi	
avizează	actele	administrative	individuale,	dacă	au	legătură	cu	sistemul	de	pensii	private.
aprobă	planul	anual	de	activitate	al	CSSPP ¾
acordă,	suspendă	sau	retrage	avizele	şi	autorizaţiile	fondurilor	de	pensii,	administratorilor,	depozitarilor	şi	 ¾
auditorilor	financiari.
decide	în	legătură	cu	supravegherea	prudenţială	şi	asigurarea	unei	bune	funcţionări	a	sistemului	de	pensii	 ¾
private.
decide	cu	privire	la	controlul	activităţii	din	sistemul	de	pensii	private. ¾
decide	măsurile,	inclusiv	de	natură	administrativă	sau	financiară,	împotriva	administratorilor	ori	membrilor	 ¾
organelor	de	conducere	ale	acestora	în	scopul	prevenirii	sau	remedierii	oricăror	situaţii	care	prejudiciază	
interesele	participanţilor	şi	beneficiarilor	la	fondurile	de	pensii	private.
desemnează	 administratorul	 special,	 prin	 transferarea	 competenţelor	 organelor	 de	 conducere	 ale	 unui	 ¾
administrator	 către	 un	 reprezentant	 special	 apt	 să	 exercite	 aceste	 competenţe,	 în	 vederea	 protejării	
intereselor	participanţilor	şi	beneficiarilor	la	fondurile	de	pensii	private.
decide	aplicarea	sancţiunilor	prevăzute	de	lege. ¾
decide	cu	privire	la	informarea	şi	educarea	populaţiei	cu	privire	la	sistemul	de	pensii	private. ¾
alte	atribuţii	stabilite	prin	lege,	norme	sau	decizii	ale	Consiliului.	 	 	 	 	 	 ¾
Pentru	îndeplinirea	atribuţiilor	sale,	după	deliberare	în	şedinţe,	Consiliul	Comisiei	adoptă	norme,	hotărâri,	
decizii	şi	avize,	sub	semnătura	preşedintelui	Consiliului.	

II.3. ATRIBUŢIILE  CSSPP

Adoptarea	 de	 norme	 privind	 sistemul	 de	 pensii	 private,	 elaborarea	 şi/sau	 avizarea	 proiectelor	 de	 acte	 ¾
normative	care	privesc	supravegherea	pensiilor	private.
Acordarea,	 suspendarea	 sau	 retragerea	 avizelor	 şi	 autorizaţiilor	 fondurilor	 de	 pensii,	 administratorilor,	 ¾
depozitarilor	şi	auditorilor	financiari.
Supravegherea	prudenţială	a	sistemului	de	pensii	private. ¾
Controlul	activităţii	din	sistemul	de	pensii	private. ¾
Controlul	constituirii	şi	virării	de	către	angajator	a	contribuţiei	la	fondurile	de	pensii. ¾
Verificarea	organizării,	evidenţei	 si	administrării	 separate	a	activelor	 şi	pasivelor	fiecărui	 fond	de	pensii	 ¾
private	de	cele	ale	administratorului.
Verificarea	existenţei	la	fiecare	administrator	a	unor	proceduri	administrative	şi	contabile	clare,	precum	şi	 ¾
a	unui	mecanism	corespunzător	de	control	intern.
Întocmirea	şi	actualizarea	Registrului	fondurilor	de	pensii	private. ¾
Desemnarea	 administratorului	 special	 în	 vederea	 protejării	 intereselor	 participanţilor	 şi	 beneficiarilor	 la	 ¾
fondurile	de	pensii	private.

Informarea	şi	educarea	populaţiei	cu	privire	la	sistemul	de	pensii	private. ¾

II.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CSSPP

Conducerea	executivă	a	CSSPP	este	asigurată	de	un	director	general	numit	de	către	Consiliu.	Directorul	
general	coordonează	următoarele	direcţii:

Direcţia	 Autorizare	 şi	 Direcţia	 Reglementare,	 care	 realizează	 activitatea	 de	 autorizare,	 reglementare	 a	 ¾
entităţilor	din	cadrul	sistemului	de	pensii	private.
Direcţia	Supraveghere	şi	Direcţia	Control	care	acţionează	în	vederea	prevenirii	şi/sau	sancţionării	eventualelor	 ¾
nereguli	comise	în	legătură	cu	activităţile	desfăşurate	în	domeniul	pensiilor	private.	
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Direcţia	Juridică	şi	Resurse	Umane		 ¾
Direcţia	Relaţii	Internaţionale ¾
Direcţia	Servicii	Informatice ¾
Direcţia	Economică	şi	Logistică. ¾

Fig.1	Organigrama	CSSPP

CONSILIUL COMISIEI 

Direcţia  
Relaţii 

Internaţionale 

Direcţia 
Juridică şi 
Resurse 
Umane 

Direcţia 
Reglementare 

Direcţia 
Autorizare 

Direcţia 
Economică 
şi Logistică 

Director 
General Adjunct 

Director 
General Adjunct 

Direcţia 
Secretariat 

Direcţia 
Comunicare 

Direcţia 
Studii şi 
Publicaţii 

DIRECTOR 
GENERAL 

PREŞEDINTE 

VICEPREŞEDINTE 

Direcţia 
Servicii 

Informatice 

Direcţia 
Supraveghere 

Direcţia 
Control C O M I T E T      D I R E C T O R 

Comp audit 
intern 

II.5. FINANŢAREA COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A 

SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Potrivit	legislaţiei	de	organizare	şi	funcţionare2,	cheltuielile	privind	administrarea	CSSPP	sunt	finanţate	
din	veniturile	bugetului	CSSPP	constituit	din	taxe	pentru	autorizare	şi	avizare,	taxe	de	funcţionare	plătite	lunar	şi	
venituri	provenite	din	donaţii,	publicaţii	şi	din	alte	surse	legale.	

II.6. OBIECTIVELE STRATEGICE ALE ANULUI 2008

În	anul	2008	sistemul	de	pensii	private	a	fost	marcat	de	următoarele	evenimente	majore:	
începerea	colectării	contribuţiilor	la	fondurile	de	pensii	administrate	privat ¾
demararea	lucrărilor	de	elaborare	a	două	proiecte	normative	de	maximă	importanţă:	legea	privind	sistemul	 ¾
de	plată	a	pensiilor	private	şi	legea	privind	înfiinţarea	şi	funcţionarea	fondului	de	garantare.	
definitivarea	 cadrului	 legal	 necesar	 celor	 două	 componente	 ale	 sistemului	 de	 pensii	 private:	 pensii	 ¾
administrate	privat	–	obligatorii	(Pilonul	II)	şi	pensii	facultative	(Pilonul	III).
dezvoltarea	activităţii	de	supraveghere	şi	control	care	are	rolul	de	a	asigura	o	protecţie	reală	a	participanţilor	 ¾
şi	a	beneficiarilor	acestora	precum	şi	consolidarea	încrederii	în	sistemul	de	pensii	private	din	România.	
În	aceste	condiţii,	în	anul	2008,	CSSPP	a	continuat	procesul	de	implementare	a	sistemului	de	pensii	private	

în	România	 început	 în	perioada	2006	–	2007.	 În	paralel,	CSSPP	a	progresat	 în	procesul	 instituţional	demarat	
la	 sfârşitul	 anului	 2005,	 cu	 accent	 pe	 completarea	 cadrului	 legal	 secundar	 şi	 perfecţionarea	 reglementărilor	
emise	anterior,	definitivarea	procesului	de	aderare	la	Pilonul	II,		dezvoltarea	sistemului	informatic	şi	continuarea	

2	 	Ordonanţa	de	Urgenţă	a	Guvernului	nr.50/2005,	aprobată	cu	modificări	şi	completări	prin	Legea	nr.	313/2005.
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perfecţionării pregătirii personalului de specialitate.
Ca şi în anii anteriori, obiectivele strategice stabilite pentru anul 2008 s-au subscris scopului general 

declarat al autorităţii de asigurare a stabilităţii, securităţii şi a bunei administrări a fondurilor de pensii şi de a 
proteja interesele participanţilor la sistem.

II.7. AUTORIZARE

Aşa cum sunt definite, procesele de autorizare şi avizare din piaţa pensiilor private reprezintă activitatea 
care controlează şi, în final, restricţionează intrarea pe această piaţă  a entităţilor şi persoanelor care vor coordona 
şi conduce activitatea. Din acest punct de vedere, un proces corect, eficient şi imparţial de autorizare a entităţilor 
este esenţial pentru sistemul de pensii private din România, determinând încredere în sistem şi dezvoltarea pieţei 
pensiilor private. 

Tabel 3  Exemple de etape ale procedurilor de autorizare/avizare de către CSSPP3

analiza modului de aplicare a prevederilor legale. 
existenţa documentelor de constituire a entităţilor. 
prezenţa, organizarea şi funcţionarea mecanismelor de raportare şi auditare. 
existenţa şi funcţionarea mecanismelor de control al riscului investiţional şi operaţional. 
modalitatea de finanţare. 
metodele actuariale utilizate. 
nespectarea cerinţelor de capital social impuse de legislaţie. 
rescrierea politicilor de investiţii, a planurilor de afaceri. 
managementul entităţilor (regulamente interne, consilii de administraţie,  

      comitete directoare, acţionariat, până la nivel de persoană fizică).

Prin  cerinţele impuse de către CSSPP solicitanţilor în procesul  autorizării şi avizării se materializează unul dintre 
obiectivele principale ale  CSSPP: un management solid al entităţilor din piaţa pensiilor private din România4. 
Dacă în anul 2007, activitatea de autorizare/ avizare a entităţilor a avut ca scop principal încadrarea în calendarul 
asumat de către CSSPP pentru demararea pensiilor administrate privat – aderarea iniţială la fondurile de pensii5 
şi pentru pensiile facultative – evoluţia acestuia în parametrii optimi6, în anul 2008, activitatea a fost concentrată 
mai mult pe consolidarea pieţei.

Astfel, a continuat procesul de autorizare a entităţilor, dar într-un ritm mult mai lent, o pondere foarte 
mare a activităţii fiind alocată modificărilor documentaţiilor care au stat la baza obţinerii autorizărilor/avizărilor, 
avizării agenţilor de marketing persoane fizice, dar şi retragerii şi radierii din Registrul CSSPP a unor entităţi, 
administratori, brokeri de pensii  şi agenţi de marketing persoane fizice (Anexa nr.2). 

Activitatea decizională în domeniul pensiilor private s-a concretizat prin adoptarea unui număr de 1.102 
de decizii  emise de CSSPP, o scădere de aproape 9 ori faţă de 2007, dintre care, 778 au fost eliberate pentru 
pensiile administrate privat şi 324 pentru pensiile facultative7 (Fig.2 şi Fig.3). Deşi activitatea de autorizarea/
avizare a agenţilor de marketing nu a atins amploarea procesului desfăşurat în 2007, totuşi se poate observa 
că din punct de vedere cantitativ  (număr de decizii de autorizare/avizare emise), în ambele cazuri, dar în mod 
special în cazul pilonului II, o atenţie deosebită a fost acordată procedurilor de avizare. 

 

3 Prevederile impuse de reglementările primare şi secundare, atât pentru Pilonul II, cât şi cele pentru Pilonul III, stabilesc 
documentele şi procesul care conduce la emiterea deciziilor de autorizare şi avizare

4 Entităţile trebuie să demonstreze că deţin proceduri şi că acţionează după politicile care asigură funcţionarea lor potrivit 
legislaţiei aplicabile şi în favoarea participanţilor.

5 Autorizare administratori, prospecte scheme de pensii, fonduri de pensii, brokeri de pensii, avizare agenţi de marketing, 
depozitari, auditori, etc.

6 Participanţii au început să contribuie la fondurile de pensii facultative din luna mai 2007.
7 Entităţile de pe piaţa pensiilor private sunt evidenţiate în Registrul pensiilor administrate privat şi în Registrul pensiilor facul-

tative, structurate pe categorii de entităţi, incluzând administratorii, fondurile de pensii, depozitarii şi auditorii avizaţi, dar şi 
toţi agenţii de marketing (persoane juridice şi fizice) autorizaţi sau avizaţi în sistemul pensiilor private din România. Partea 
publică a Registrului, actualizată permanent, a fost disponibilă spre consultare pe website-ul CSSPP (www.csspp.ro).
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 Fig.2	Pilon	II	Decizii	emise	în	procesul	de	
autorizare/	avizare	2008

                    Fig.3	Pilon	III	Decizii	emise	în	procesul																			
																															de	autorizare/	avizare	2008

Tabel 4	Sistemul	de	Pensii	Private	(Pilon	II	şi	Pilon	III)	
Decizii	de	autorizare/avizare	emise	de	către	CSSPP	în	2008

Autorizare¾ 18

Avizare¾ 302

Modificarea  documentelor  care au stat la baza obţinerii deciziilor de autorizare/avizare¾ 339

Respingere¾ 98

Retragere/radiere entitate din Registrul CSSPP¾ 434

Sancţionare¾ 3

În	cazul	procedurii	de	retragere	a	autorizaţiei	de	administrare	şi	radierea	din	Registrul	CSSPP,	ca	urmare	
a	solicitării	companiei	de	retragere	de	pe	piaţa	pensiilor	private	obligatorii,	trebuie	menţionate	măsurile	aplicate	
pentru	S.A.	MKB	Romexterra	Fond	De	Pensii	S.A.,	AG2R	Fond	de	Pensii	S.A.,	Marfin-Fond	de	Pensii	S.A.	şi		Zepter	
Fond	de	Pensii	S.A.,	pentru	fondurile	şi	prospectele	schemelor	lor	de	pensii.	

Trebuie	menţionat	că,	prin	eliberarea	celor	163	avize,	 în	sistemul	pensiilor	administrate	privat	au	fost	
avizaţi	6.534	agenţi	de	marketing	persoane	fizice	iar	prin	cele	323	avize	au	fost	retrase	avizele	pentru	un	număr	
de	55.722	agenţi	de	marketing	persoane	fizice.

În	cazul	pensiilor	 facultative,	din	cele	324	acte	 individuale	emise,	prin	eliberarea	a	100	avize	au	 fost	
avizaţi	un	număr	de	5.494	agenţi	de	marketing	persoane	fizice,	 iar	prin	eliberarea	a	91	avize	au	fost	retrase	
avizele	pentru	un	număr	de	5.703	agenţi	de	marketing	persoane	fizice.

Fig.4	Avizare/retragere	avize	agenţi	de	marketing	persoane	fizice	-	2008

Astfel,	din	cei	12.028	agenţi,	54%	au	fost	avizaţi	 în	sistemul	pensiilor	administrate	privat	şi	46%	în	sistemul	
pensiilor	facultative.	În	acelaşi	timp,	au	fost	retrase	avizele	pentru		61.425	agenţi	de	marketing,	din	care	91%	în	
Pilonul	II	şi	9%	în	Pilonul	III,	în	condiţiile	în	care	în	primul	trimestru	2008	s-a	încheiat	procesul	aderării	iniţiale	şi	
interesul	pentru	activitatea	de	marketing	în	Pilonul	II	a	scăzut	corespunzător,	atenţia	concentrându-se	pe	Pilonul	
III	(Fig.4).
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II.8. REGLEMENTARE

Anul 2008 a fost marcat de definitivarea, în cea mai mare măsură, a cadrului normativ de aplicare a 
legilor care definesc sistemul de pensii private în România, având la bază obiectivele strategice anuale asumate 
de către CSSPP, precum şi principiul transparenţei decizionale.

Tabel 5 Legislaţia sistemului de pensii private

Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu  

modificările şi completările ulteriore

O.U.G. nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere  

a Sistemului  de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
313/2005

Actele normative secundare elaborate constituie un cadru legislativ stabil, conform cu reglementările internaţionale 
din domeniu, în mod special cu cele aplicabile în Uniunea Europeană.

CSSPP s-a bazat în procesul de reglementare pe obiectivul principal al sistemului de pensii private: 
siguranţa sistemului pensiilor private şi, în final, asigurarea unor venituri adecvate şi sigure la vârsta pensionării. 
Prin elaborarea acestor norme se stabilesc acele principii prudenţiale, inclusiv securitatea, profitabilitatea 
(performanţa), precum şi lichiditatea activelor ca un tot unitar, pe baza conceptului de management al riscului.

În anul 2008, CSSPP a elaborat 30 de acte normative de nivel secundar, din care 13 norme în aplicarea 
Pilonului II, 6 norme în aplicarea Pilonului III şi 11 norme în aplicarea ambelor tipuri de pensii private (Anexa nr. 
1)8. 

În cazul pensiilor administrate privat – Pilonul II, obiectivul strategic al anului 2008 a fost elaborarea 
normelor care să permită funcţionarea acestui pilon în condiţii optime şi cu asigurarea protecţiei participanţilor la 
fondurile de pensii administrate privat. De asemenea, s-a urmărit crearea unor facilităţi temporare (în primele luni 
de funcţionare pe piaţa pensiilor private) pentru administratori, dar şi asigurarea stabilităţii financiare în sistemul 
pensiilor private, în contextul actual al dificultăţilor ce afectează pieţele financiare la nivel mondial. Astfel, au fost 
elaborate norme privind:

procedurile specifice colectării contribuţiilor participanţilor la fondurile de pensii administrate privat • 
(inclusiv procedurile de prelucrare a declaraţiilor, de calcul, evidenţă şi virare a contribuţiilor individuale 
către fondurile de pensii administrate privat, modalităţile şi procedurile de transmitere a informaţiilor între 
entităţile implicate în procesul de colectare şi virare a contribuţiilor la fondurile de pensii).
procedura care trebuie îndeplinită de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi de • 
către participanţi în vederea realizării transferului acestora de la un fond la alt fond de pensii administrat 
privat.
obligaţiile de raportare şi transmitere de informaţii ale administratorilor, ale depozitarilor activelor fondurilor • 
de pensii şi ale agenţilor de marketing persoane juridice.
posibilitatea ca administratorii să decidă ca, temporar, să investească în instrumente ale pieţei monetare, • 
inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă, cu depăşirea limitei de 20% din valoarea totală a activelor 
fondului de pensii9.
modificarea temporară• 10 a procentului maxim care poate fi investit în categoriile de active prevăzute de 
legislaţia primară (Legea nr.411/2004). Astfel, administratorul poate investi în titluri de stat, certificate 
de trezorerie,  obligaţiuni guvernamentale, indiferent de termenul de scadenţă sau maturitate al acestor 
instrumente financiare cu depăşirea plafonului de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.
protecţia participanţilor la fondurile de pensii administrate privat în cazul fuziunii unor fonduri de pensii • 
administrate privat, precum şi procedura care trebuie îndeplinită în acest caz.

utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat în caz de • 

8 După aprobarea prin hotărâre de către Consiliul CSSPP, toate actele normative au fost publicate în Monitorul Oficial, sub 
semnătura Preşedintelui Consiliului CSSPP.

9 Perioada este de 180 de zile calendaristice de la data colectării primelor contribuţii la fondul de pensii pe care îl 
administrează. 

10  Perioada este de 1 an de la data intrării în vigoare a Normei – noiembrie 2008.
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invaliditate	şi	în	caz	de	deces.
supravegherea	specială	a	administratorilor	fondurilor	de	pensii	administrate	privat.	La	elaborarea	actului	•	
normativ,	 CSSPP	 a	 avut	 drept	 scop	 principal	 protejarea	 intereselor	 participanţilor	 sau	 a	 beneficiarilor	
la	 fondurile	 de	pensii	 şi	 a	urmărit	 limitarea	 riscurilor	 şi	 asigurarea	 redresării	 acestor	 fonduri	 de	pensii,	
dacă	se	constată	deficienţe	care	nu	impun	retragerea	autorizaţiei	administratorului	sau	fondului	de	pensii	
administrate	privat/fondului	de	pensii	facultative.
În	anul	2008,	pe	parcursul	funcţionării	efective	a	Pilonului	II,	dar	şi	ca	urmare	a	evoluţiilor	legislative,	au	

fost	modificate	şi	completate	unele	norme,	cum	ar	fi	aderarea	iniţială	şi	evidenţa	participanţilor	la	fondurile	de	
pensii	administrate	privat,	inclusiv	dispoziţii	comune	privind	aderarea	iniţială	cât	şi	cea	continuă.

În	cazul pensiilor facultative – Pilonul III,	întrucât	cea	mai	mare	parte	a	normelor	de	aplicare	a	fost	
elaborată	în	perioada	2006	–	2007,	CSSPP	s-a	concentrat	în	2008	pe	elaborarea	acelor	prevederi		care	stabilesc	
unele	dintre	cele	mai	 importante	elemente	de	siguranţă	ale	sistemului,	urmărindu-se	şi	asigurarea	stabilităţii	
financiare	în	sistemul	pensiilor	private,	în	contextul	actual	al	dificultăţilor	ce	afectează	pieţele	financiare	la	nivel	
mondial.	Astfel,	au	fost	elaborate	reglementări	care	privesc:	

obligaţiile	de	raportare	şi	transmitere	de	informaţii	ale	administratorilor	de	fonduri	de	pensii	facultative,	•	
ale	depozitarilor	activelor	fondurilor	de	pensii	facultative	precum	şi	ale	agenţilor	de	marketing	persoane	
juridice.
nivelul	minim	al	capitalului	social	necesar	unei	societăţi	de	administrare	a	investiţiilor	în	vederea	autorizării	•	
şi	funcţionării	ca	administrator	de	fonduri	de	pensii	facultative.
modul	în	care	activul	personal	al	participantului	va	fi	utilizat	în	cazul	în	care	acesta	beneficiază	de	pensie	•	
de	invaliditate	în	condiţiile	Legii	nr.	19/2000	privind	sistemul	public	de	pensii	sau	în	cazul	în	care	decedează	
înainte	de	depunerea	cererii	pentru	obţinerea	unei	pensii	facultative.
regulile	procedurale	şi	condiţiile	de	instituire	şi	de	încetare	a	măsurii	de	supraveghere	specială,	respectiv	•	
de	desemnare	a	Consiliului	de	supraveghere	specială	şi	atribuţiile	acestuia.
modificarea	temporară•	 11	a	procentului	maxim	care	poate	fi	investit	 în	categoriile	de	active	prevăzute	de	
legislaţia	primară	(Legea	nr.	204/2006).	Astfel,	administratorul	poate	investi	 în	titluri	de	stat,	certificate	
de	trezorerie,		obligaţiuni	guvernamentale,	indiferent	de	termenul	de	scadenţă	sau	maturitate	al	acestor	
instrumente	financiare	cu	depăşirea	plafonului	de	70%	din	valoarea	totală	a	activelor	fondului	de	pensii,	
precum	şi	limitele	aplicabile	plasamentelor	fondurilor	de	pensii	facultative	în	conturi	şi	depozite.

	 De	asemenea	au	fost	emise	şi	o	serie	de	norme,	aplicabile	atât	ambelor	sisteme	de	pensii	private:	administrate	
privat	şi	facultative,	care	reglementează:	

organizarea	activităţii	de	arhivă	la	administratorii	de	fonduri	de	pensii	private.	•	
întocmirea	 şi	 depunerea	 situaţiilor	 financiare	 anuale	 de	 către	 entităţile	 autorizate,	 reglementate	 şi	•	
supravegheate	de	CSSPP	pentru	exerciţiul	financiar	2007.
sistemul	de	raportare	contabilă	la	30	iunie	2008	a	entităţilor	autorizate,	reglementate	şi	supravegheate	de	•	
Comisia	de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private.
sistemul	de	raportare	contabilă	la	31	decembrie	2008	a	entităţilor	autorizate,	reglementate	şi	supravegheate	•	
de	Comisia	de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private.
reglementările	 contabile	 conforme	 cu	 Directiva	 a	 VII-a	 a	 Comunităţilor	 Economice	 Europene	 aplicabile	•	
entităţilor	autorizate,	reglementate	şi	supravegheate	de	Comisia	de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	
Private.
completarea	reglementărilor	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.
condiţiile	de	autorizare	şi	organizarea	activelor	şi	pasivelor	pentru	societăţile	de	administrare	a	fondurilor	•	
de	pensii	private.	
În	 vederea	protejării	 interesului	 participanţilor	 şi	 beneficiarilor	 din	 sistemul	 de	 pensii	 private,	 în	 anul	

2008,	CSSPP	a	acordat	o	atenţie	deosebită elaborării reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea 
Fondului de garantare12,	prevăzut	de	legislaţia	care	reglementează	atât	pensiile	administrate	privat,	cât	şi	cele	
facultative13.	Fondul	de	garantare	a	pensiilor	reglementate	şi	supravegheate	de	CSSPP	reprezintă	una	dintre	cele	

11  Perioada	este	de	1	an	de	la	data	intrării	în	vigoare	a	Normei	–	noiembrie	2008.
12  CSSPP	are	calitatea	de	co-iniţiator	alături	de	Ministerul	Muncii.	În	cursul	anului	2009,	după	finalizare,	proiectul	de	lege	va	

fi	supus	dezbaterii	publice.
13	 	Potrivit	prevederilor		Legii	nr.	201/2008	de	aprobare	a	OUG	112/2007	“în	termen	de	120	de	zile	de	la	publicarea	sa	în	Moni-

torul	Oficial,				se	va	elabora	şi	supune	Parlamentului,	spre	adoptare,	legea	specială	privind		Fondul	de	Garantare	din	sistemul	
de	pensii	private.	



Capitolul 2

20

mai	importante	garanţii	ale	sistemului	de	pensii	private14. 
În	anul	2008	a	fost	continuată	iniţiativa	începută	în	anul	2007,	în	legătură	cu	analizarea	evoluţiei	pieţei	

pensiilor	private.	O	serie	de	aspecte	au	fost	mai	bine	detaliate	sau	inserate	pentru	a	asigura	buna	funcţionare	a	
sistemului	pensiilor	private,	cum	ar	fi,	de	exemplu:

clarificarea	circuitului	documentelor,	informaţiilor	şi	al	contribuţiilor	la	fondurile	de	pensii,	între	instituţia	de	•	
evidenţă,	instituţia	de	colectare	şi	administratori.
introducerea,	în	cuprinsul	ambelor	legi,	a	unor	prevederi	referitoare	la	activitatea	de	marketing	fonduri	de	•	
pensii,	în	sensul	desfăşurării	acesteia	numai	de	către	persoane	juridice	sau,	după	caz,	de	persoane	fizice,	
autorizate,	respectiv	avizate	de	către	CSSPP.	
introducerea	unor	reglementări	speciale	privind	răspunderea	contravenţională,	derogatorii		de	la	prevederile	•	
de	 drept	 comun,	 cu	 particularităţi	 determinate	 de	 specificul	 activităţilor	 şi	 operaţiunilor	 desfăşurate	 în	
cadrul		sistemului		fondurilor		de	pensii	administrate	privat,	noile	reglementări	fiind,	într-o	mare	măsură,	
similare	celor	privind	răspunderea	contravenţională	stabilită	în	cuprinsul	Legii	nr.	297/2004	privind	piaţa	de	
capital,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.						
incriminarea	 ca	 infracţiuni	 şi	 introducerea	 de	 sancţiuni	 penale	 corespunzătoare	 pentru	 săvârşirea	 altor	•	
fapte	de		încălcare	a	obligaţiilor	stabilite	de	legislaţia	care	reglementează	sistemul	pensiilor	private,		fapte		
neprevăzute	de	actualele	dispoziţii	din	cuprinsul	acestor	legi.
eliminarea,	ca	sancţiune,	a	suspendării	autorizaţiei	şi	înlocuirea	acesteia	cu	sancţiuni	concrete	astfel	încât	•	
să	nu	fie	afectată	activitatea	de	investire	a	contribuţiilor	plătite	de	către	participanţi.
posibilitatea	virării	contribuţiilor	fie	de	către	angajator,	fie	de	către		participant,	lunar,	în	contul	fondului	de	•	
pensii	specificat	în	actul	individual	de	aderare
imposibilitatea	afilierii	administratorului	la	depozitar.•	
stabilirea	perioadei	de	convertire	a	contribuţiilor	şi	transferului	de	lichidităţi	băneşti	la	un	fond	de	pensii	•	
facultative,	respectiv	4	zile		lucrătoare.
Elaborată	şi	promovată	în	anul	2007,	O.U.G.	nr.	112/2007	pentru	modificarea	Legii	nr.	204/2006	privind	

pensiile	 facultative	 şi	 a	 Legii	 nr.411/2004	 privind	 fondurile	 de	 pensii	 administrate	 privat,	 republicată	 a	 fost	
dezbătută	în	Parlamentul	României	 în	cursul	anului	2008,	aprobată	prin	Legea	nr.	201/2008	în	21.10.2008	şi	
publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.728	din	28.10.2008.

Prin	modificarea	şi	completarea	legislaţiei	primare	a	sistemului	de	pensii	private	s-a	urmărit	implementarea	
unui	mecanism	viabil	şi	eficient	de	funcţionare	a	sistemului	de	pensii	private,	 în	condiţiile	unui	control	public	
transparent	asupra	gestionării	acestora,	exercitat	de	către	CSSPP.

Tot	în	domeniul	reglementării,	în	anul	2008,	s-au	consolidat	şi	dezvoltat	relaţiile	de	colaborare	cu	alte	
autorităţi/instituţii	în	vederea	realizării	unei	armonizări	legislative	dar	şi	cu	scopul		creării	unui	cadru	solid	pentru	
o	bună	supraveghere	prudenţială	care	să	permită	consolidarea	corespunzătoare	a	sistemului	pensiilor	private	în	
România	prin:

implementarea	legislaţiei	comunitare	pentru	prevenirea	şi	combaterea	spălării	banilor	în	sistemul	financiar	•	
prin	elaborarea	Legii	de	modificare	şi	completare	a	Legii	nr.	656/2002	pentru	prevenirea	şi	sancţionarea	
spălării	banilor,	precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	de	prevenire	şi	combatere	a	finanţării	actelor	de	
terorism,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.
implementarea	legislaţiei	comunitare	pentru	punerea	în	aplicare	la	nivel	naţional	a	sancţiunilor	internaţionale	•	
instituite	prin	rezoluţiile	Consiliului	de	Securitate	al	ONU	şi	prin	regulamentele,	deciziile,	poziţiile	comune	şi	
alte	instrumente	juridice	ale	UE.

14	Celelalte	elemente	de	garanţie	ale	sistemului	sunt:	autorizarea/avizarea,	supravegherea	şi	controlul	entităţilor	de	pe	piaţa	
pensiilor	private,	obligaţiile	entităţilor	de	transparenţă,	informare	şi	raportare	către	participanţi	şi	CSSPP,	separarea	activelor	
administratorilor	de	cele	ale	fondurilor	de	pensii	administrate,	depozitarea	activelor	fondurilor	de	pensii	private	în	instituţii	
de	credit	(bănci),	auditarea	administratorilor	şi	a	fondurilor	de	pensii	private,	constituirea	provizioanelor	tehnice	şi	instituirea	
măsurilor	de	supraveghere	specială	şi	administrare	specială.
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II.9. SUPRAVEGHERE 

Protejarea	 intereselor	 participanţilor	 şi	 ale	 beneficiarilor,	 prin	 asigurarea	 unei	 funcţionări	 eficiente	 a	
sistemului	de	pensii	private,	misiune	cu	care	CSSPP	a	 fost	 investită	prin	 lege,	este	asigurată	prin	urmărirea 
respectării şi aplicării de către entităţile autorizate/avizate de către CSSPP a legislaţiei principale şi 
secundare din domeniu, inclusiv asigurarea unei abordări  unitare a acestor prevederi.

În	2008,	activitatea	de	supraveghere	a	sistemului	de	pensii	private	s-a	materializat	în	două	direcţii	mari	
de	acţiune:		Monitorizare	şi	Raportare,	precum	şi	Analiză	şi	Investigare.

Tabel 6	Activităţile	de	supraveghere	a	sistemului	de	pensii	private

monitorizarea	entităţilor	supravegheate. 
analiza	activităţii	entităţilor	supervizate,	prin	prisma	raportărilor	către	CSSPP. 
avertizarea	sau	atenţionarea	entităţilor	din	sistem	asupra	neconcordanţelor	sau	deficienţelor	identificate. 
propunerea	de	sancţiuni,	în	conformitate	cu	reglementările	legale	în	vigoare. 
monitorizarea/verificarea		activităţii	entităţilor	la	care	s-au	identificat	deficienţe. 
elaborarea	de	propuneri	de	modificări	ale	normelor	CSSPP. 

Activităţile	de		Monitorizare	şi	Raportare	au	constat	în	primirea	de	la	entităţile	autorizate/avizate	a	raportărilor	
prevăzute	de	legislaţia	aplicabilă	şi	verificarea	respectării	cerinţelor	legale,	precum	şi	efectuarea	de	informări	şi	
analize	periodice.	

Tabel  7	Activităţile	de	supraveghere	în	domeniul	Monitorizării	şi	Raportării

1. Activitatea de raportare zilnică, săptămânală, lunară etc. a entităţilor autorizate de CSSPP:
Întocmirea	şi	actualizarea	periodică	a	fişei	de	monitorizare	a	entităţii	supravegheate. 
Urmărirea	transmiterii	raportărilor	de	către	entităţile	supravegheate,	verificarea	respectării	termenelor	de	 
raportare	şi	a	condiţiilor	de	formă	a	raportărilor.
Verificarea	respectării	limitelor	investiţionale	prevăzute	în	prospect	şi	în	lege. 
Verificarea	calculului	şi	înregistrării	obligaţiilor	fondurilor	faţă	de	prevederile	din	prospect	şi	din	lege. 
Verificarea	zilnică	a	variaţiilor	pentru	Total	activ,	Valoarea	Activului	Net,	Valoare	Unitară	Activ	Net,	Număr	 
Unităţi	de	Fond	pentru	fondurile	de	pensii	şi	informarea	imediată	în	cazul	unei	variaţii	zilnice	mai		mari	de	
+/-3%	pentru	activul	net	şi	valoarea	unitară	a	activului	net.
Verificarea	corespondenţei	între	valorile	raportate	de	entităţi	în	raportarea	zilnică	şi	valorile	din	raportarea	 
săptămânală	anterioară.
Informarea	scrisă	despre	cazurile	de	neraportare	sau	raportare	defectuoasă	şi	efectuarea	de	informări	şi	 
analize	periodice	(săptămânal,	lunar,	trimestrial,	semestrial	şi	anual)	cu	privire	la	raportările	primite.

2. Obligaţiile de transparenţă necesar a fi respectate de către administratorii de fonduri de pensii:
Verificarea	informaţiilor	publicate,	atât	pe	site-ul	entităţilor	autorizate,	cât	şi	în	materialele	publicitare	emise	 
de	către	aceştia,	precum	şi	a	datelor	şi	informaţiilor	referitoare	la	persoanele	responsabile	nominalizate	de	
către	administratorii	de	fonduri	de	pensii.
Culegerea	de	informaţii	din	presa	scrisă	cu	referire	la	activitatea	administratorilor	de	fonduri	de	pensii	. 
Întocmirea	de	adrese	de	atenţionare	şi	de	propuneri	de	sancţionare	în	cazurile	în	care	nu	sunt	respectate	 
cerinţele	legale	în	materie.

3. Urmărirea respectării obligaţiilor de raportare şi plată a taxei de funcţionare de către entităţile 
autorizate/avizate de CSSPP:

Respectarea	termenelor	legale	de	raportare	şi	verificarea	corectitudinii	calculelor	realizate. 
Emiterea	de	adrese	de	atenţionare	şi	de	propuneri	de	sancţionare	în	cazul	încălcării	obligaţiilor	legale. 

Activităţile	 desfăşurate	 în	 domeniul	 Analizei	 şi	 Investigării	 au	 constat	 în	 supravegherea	 respectării	
cerinţelor	legale	şi	prudenţiale	de	funcţionare	de	către	entităţile	autorizate,	realizarea	de	analize	periodice	asupra	
activităţii	entităţilor	autorizate15.

15	 În	condiţiile	începerii	funcţionării	fondurilor	de	pensii	administrate	privat	în	luna	mai	2008,	a	fost	realizată	o	primă	raportare	
automată	a	unor	anexe	cu	frecvenţa	zilnică	din	obligaţiile	de	raportare,	ca	urmare	a	colaborării	cu	specialiştii	din	domeniul	
Serviciilor	Informatice.
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Tabel 8	Activităţile	de	supraveghere	în	domeniul	Analizei	şi	Investigării

Raportarea lunară a fondurilor de pensii realizată de administratorii fondurilor de pensii:
Analiza	situaţiei	investiţiilor	fondurilor	de	pensii,	inclusiv	a	gradului	de	diversificare	a	portofoliului	fondului	de	 
pensii	supravegheat.
Verificarea	metodelor	de	evaluare	a	activelor	utilizate	de	administrator	pentru	calculul	activului	net. 
Verificarea	expunerilor	pe	emitenţi	şi	grupuri	de	emitenţi. 
Analiza	situaţiilor	financiare	ale	fondurilor	de	pensii	şi	ale	administratorilor	acestora,	cu	verificarea	concordanţei	 
datelor	din	raportările	financiare	cu	datele	raportate	în	interiorul	perioadei	analizate.
Identificarea	unui	sistem	de	indicatori	specifici	de	analiză	şi	evaluare	a	activităţii	curente	a	entităţilor. 
Analiza	calităţii	rapoartelor	efectuate	de	entităţile	autorizate. 
Efectuarea	 de	 investigaţii	 legate	 de	modalitatea	 de	 investire	 a	 activelor	 fondurilor	 de	 pensii,	 precum	 şi	 ale	 
activelor	administratorilor	acestora.
Verificarea	respectării	prevederilor	legale	legate	de	constituirea,	utilizarea	şi	investirea	provizioanelor	de	către	 
administratorii	fondurilor	de	pensii.
Întocmirea	de	adrese	de	atenţionare	şi/sau	propuneri	de	 sancţionare	 în	 cazurile	 în	 care	nu	sunt	 respectate	 
cerinţele	legale	în	materie.
Propunerea	de	măsuri	de	prevenire	a	deteriorării	situaţiei	financiare	a	fondurilor	de	pensii. 

Raportarea trimestrială, semestrială şi anuală realizată de administratorii fondurilor de pensii:
Urmărirea	transmiterii	la	termen	a	raportărilor	şi	verificarea	corectitudinii	datelor	raportate,	inclusiv	verificarea	 
concordanţei	datelor	astfel	raportate	cu	cele	transmise	în	interiorul	perioadei	de	raportare.

Activitatea de supraveghere a Fondurilor de Pensii Private

Evenimentul	major	al	anului	2008	a	 fost	 începutul	 colectării	 contribuţiilor	 la	 cele	14	 fonduri	de	pensii	
administrate	privat,	proces	unic	de	 reformare	a	 sistemului	 de	beneficii	 pentru	viitorii	 pensionari	 ai	României.	
Comparativ	cu	anul	2007,	când	CSSPP	s-a	concentrat	asupra	procesului	de	aderare	iniţială	la	fondurile	de	pensii	
administrate	privat16,	în	anul	2008,	atenţia	Supravegherii	s-a	concentrat	pe	colectarea	şi	investirea	contribuţiilor	
participanţilor.

Tabel  9	Activităţile	de	supraveghere	a	fondurilor	de	pensii	administrate	privat

verificarea	modului	de	colectare	şi	convertire	a	contribuţiilor	virate	fondurilor	de	pensii. 
calcularea	corectă	a	valorilor	unităţilor	de	fond	raportate	zilnic	de	administratori	şi	de	depozitari. 
respectarea	prevederilor	legale	privind	cuantumul	comisioanelor	încasate	de	administratori. 
respectarea	prevederilor	 legale	privind	tipurile	de	 investiţii	permise	de	cadrul	 legal	şi	conformitatea	 limitelor	 
investiţionale	stipulate	de	legislaţia	primară	şi	secundară,	cât	şi	în	prospectele	autorizate	ale	fondurilor.
respectarea	prevederilor	legale	privind	modalităţile	de	transfer	între	fondurile	de	pensii	administrate	privat. 
verificarea	modalităţii	 de	evidenţiere	a	 conturilor	 individuale	ale	participanţilor	 înscrişi	 la	 fondurile	de	pensii	 
administrate	privat.
respectarea	prevederilor	contabile	asupra	înregistrării	corecte	în	contabilitatea	fondurilor	de	pensii	administrate	 
privat.
respectarea	obligaţiilor	de	informare	către	participanţii	la	fondurile	de	pensii	administrate	privat. 

Astfel,	în	anul	2008,	ca	urmare	a	supravegherii	activităţii	operaţionale	a	administratorilor	de	fonduri	de	
pensii,	CSSPP		a	transmis	64	adrese	de	atenţionare	către	administratorii	de	fonduri	de	pensii	administrate	privat	
şi	30	adrese	de	atenţionare	către	administratorii	de	pensii	facultative.	Principalele	motive	care	au	determinat	
transmiterea	acestor	adrese	de	atenţionare	au	fost	cele	legate	de	utilizarea	de	metode	de	evaluare	eronate,	
depăşiri/neîncadrări	în	limitele	investiţionale	prevăzute	de	lege	şi/sau	prospectele	schemelor	de	pensii,	raportări	
eronate,	sau	calcul	eronat	comision	administrare.	De	asemenea,	CSSPP	a	sancţionat	2	administratori	de	pensii	
facultative	cu	„avertisment	scris”	pentru	depăşirea	limitelor	investiţionale	pe	OPCVM-uri	şi	raportarea	eronată	a	
numărului	de	participanţi.

Au	mai	fost	transmise	administratorilor	de	pensii	administrate	privat	şi	facultative,	dar	şi	depozitarilor	
acestora,	adrese	de	clarificare	privind	implementarea	strategiei	investiţionale	(Tabel	10).

16	 Perioada	derulării	aderării	 iniţiale	 la	 fondurile	de	pensii	administrate	privat	a	suscitat	un	 interes	major	al	societăţilor	de	
administrare	în	privinţa	activităţilor	de	marketing	şi	publicitate	prin	care	au	încercat	să-şi	atragă	un	număr	cât	mai	mare	
de	participanţi. În	anul	2007, CSSPP	a	monitorizat prin	intermediul	canalelor	mass-media	informaţiile	referitoare	la	piaţa	
pensiilor private. Pentru	cazurile	semnalate,	CSSPP	a	 transmis	atenţionări	entităţilor	 responsabile,	 inclusiv	oprirea	de	 la	
difuzare	a	materialelor	publicitare	al	căror	conţinut	a	contravenit	cadrului	legal.
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Tabel  10	Aspecte	privind	strategia	investiţională	–	clarificări	solicitate	de	către	CSSPP	

investirea	activelor	în	instrumente	financiare	emise	de	depozitar	sau	persoane	afiliate	acestuia,	sau	 
	de	persoane	afiliate	acţionarului	său	majoritar.
	investirea	în	instrumente	financiare	structurate	sau	instrumente	financiare	derivate. 
	investirea	activelor	cu	respectarea	prevederilor	legale	referitoare	la	limita	maximă	admisă	pentru	un	emitent	 
sau	grup	de	emitenţi	şi	persoanele	afiliate	lor.
încadrarea	activelor	fondurilor	reprezentând	conturi	curente	şi	depozite	bancare	deschise	la	o	bancă		în	procentele	 
specificate	de	 legislaţia	primară	şi	secundară	(Limite	 legale:	5%,	respectiv	10%	pentru	conturile	curente	şi	
depozitele	bancare	şi	Norma	nr.	13/2008).
aplicarea	unitară	a	obligaţiilor	legale	şi	contractuale	ale	depozitarilor	(încălcarea	de	către	administratori	a	legislaţiei,	 
prospectului	schemei	de	pensii,	ca	urmare	a	activităţii	de	depozitare	şi	custodie:	obligaţia	depozitarului	de	a	
notifica	CSSPP	cu	privire	la	nerespectarea	acestora	şi	a	administratorului	de	a	răspunde	la	această	notificare	cu	
prezentarea	justificărilor	pe	care	le	consideră	necesare	şi	ci	precizarea	persoanelor	responsabile).

Activitatea de supraveghere a agenţilor de marketing persoane juridice

În	 anul	 2008,	 activităţile	 legate	 de	 supravegherea	 agenţilor	 de	marketing	persoane	 juridice	 autorizaţi	 de	
către	CSSPP17	au	vizat	respectarea	cadrului	legal	prin	transmiterea	unui		număr	total	de	182	de	atenţionări	către	
brokerii	şi	intermediarii	de	pensii	private18.

Tabel  11	Sancţiuni	aplicate	agenţilor	de	marketing	persoane	juridice

Nr. crt. Tip sancţiune Entităţi 
sancţionate

1 Retragerea	autorizaţiei	de	funcţionare 1

2 Amendă	contravenţională	de	5%	din	capitalul	social 2

3 Amendă	contravenţională	de	4%	din	capitalul	social 9

4 Amendă	contravenţională	de	3%	din	capitalul	social 11

5 Avertisment	scris 5

TOTAL 28

A	fost	monitorizată,	de	asemenea,	respectarea	obligaţiilor	de	raportare	şi	au	fost	identificate	o	serie	de	încălcări	
ale	 cadrului	 legal,	 care	 au	 determinat	 emiterea	 de	 către	 CSSPP	 a	 unui	 număr	 de	 28	 de	 sancţiuni	 împotriva	
agenţilor	de	marketing	(Tabel	11).

În	cursul	anului	2008,	alte	direcţii	de	activitate	au	vizat	participarea	la	elaborarea	actelor	normative,	experienţa	
acumulată	în	activitatea	de	supraveghere,	fiind	de	un	real	folos:

calculul	activului	net,	 în	concordanţă	cu	recomandările	 IASB,	 folosind	metode	alternative	de	evaluare	a	•	
activelor	la	valoare	justă	(Mark	to	Model),	în	situaţia	actuală	de	lichiditate	redusă	a	pieţelor	financiare.
calculul	rentabilităţii	fondurilor	de	pensii	private,	pentru	cei	doi	piloni.•	
administrare	specială.•	
organizarea	şi	funcţionarea	Fondului	de	Garantare.•	
transferul	participanţilor	între	fondurile	de	pensii	private.•	
plata	pensiilor	administrate	privat	şi	facultative.	•	

Tot	 în	 cursul	 anului	 trecut,	 în	 baza	 Proiectului	 Dezvoltarea	 Sectorului	 Social	 (Social	 Sector	 Development	
Project),	 respectiv	 Unitatea	 de	Management	 al	 Proiectului	 (The	 Project	Management	 Unit),	 implementat	 prin	
Ministerul	Muncii,	Familiei	şi	Protecţiei	Sociale	s-au	achiziţionat	servicii	de	consultanţă	necesare	realizării	unui	
software19.	Programul	este	compus	din	patru	module	de	servicii	 informatice	cu	 impact	major	 în	activitatea	de	
supraveghere	a	entităţilor	din	piaţa	pensiilor	private,	cum	ar	fi	de	exemplu:	modulul	„Financiar	Contabilitate”	şi	
modulul	„Gestiune	Portofoliu”.	

17	Norma	nr.25/2007,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Norma	nr.4/2008,	şi	Norma		nr.7/2008.
18	 În	condiţiile	 în	care	 începând	din	2009,	şi	agenţii	de	marketing	persoane	 juridice	autorizate	să	desfăşoare	activitate	de	

marketing	a	fondurilor	de	pensii	facultative	vor	avea	obligaţia	raportării	lunare	către	CSSPP	a	taxei	de	funcţionare,	în	2008,	
a	fost	demarată	implementarea	unui	sistem	electronic	de	raportare,	care	va	deveni	operaţional	în	2009.	Introducerea	acestui	
sistem	electronic	de	raportare	permite	o	monitorizare	mai	atentă	a	gradului	de	disciplină	a	agenţilor	de	marketing,	persoane	
juridice.

19	Contractul	 a	 fost	 încheiat	 potrivit	 procedurilor	 specifice	 Banca	 Mondială	 cu	 S.C.	 S	 &	 T	 România	 S.R.L.	 (Contract	
nr.42/24.11.2008).
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II.10. CONTROL

Controlul	presupune	verificarea	respectării	prevederilor	 legale	 în	vigoare	 în	sistemul	pensiilor	private	
de	 către	 entităţile	 autorizate/avizate	 de	 către	 CSSPP20,	 în	 vederea	 protejării	 intereselor	 participanţilor	 şi	 ale	
beneficiarilor,	obiectivul	principal	al	CSSPP.	În	2008,	controlul	desfăşurat	s-a	materializat	atât	prin	anchete,	cât	şi	
prin	acţiuni	propriu-zise	de	control.

1. Anchete

În	cursul	anului	2008,	CSSPP	a	înregistrat	un	număr	de	1.871	sesizări	privind	procesul	de	aderare	iniţială,	
aderare	continuă	şi	transfer	la	şi	de	la	fondurile	de	pensii	administrate	privat	(Tabel	12).	

Tabel 12	Etapele	instrumentării	sesizărilor

Nr.
crt. Conţinut etapă

1 Transmiterea	comenzilor	de	validare/invalidare	a	actelor	individuale	de	aderare	la	un	fond	de	pensii	administrat	
privat	către	zona	care	asigură	Serviciile	Informatice	ale	CSSPP.

2 Transmiterea	solicitărilor	către	administratori	să	întreprindă	toate	demersurile	necesare	în	vederea	remedierii	
situaţiilor	şi,	în	paralel,	elaborarea	răspunsurilor	către	participanţii	–	petenţi.

3 Sesizarea	organele	statului	cu	atribuţii	de	control-anchetă	şi	instrumentare	a	infracţionalităţii,	cu	scopul	de	a	
stabili	existenţa	elementelor	constitutive	ale	unor	infracţiuni	în	legătură	cu	situaţiile	constatate	ca	urmare	a	
cercetărilor	efectuate.

Astfel,	 potrivit	 Procedurii	 de	 soluţionare	 a	 sesizărilor	 participanţilor	 si	 de	 modificare	 a	 apartenenţei	
acestora	la	fondurile	de	pensii	administrate	privat	prin	transfer	fără	penalitate,	au	fost	transmise	către	Serviciile	
Informatice	ale	CSSPP	un	număr	de	229	comenzi	de	validare	a	actelor	individuale	de	aderare	la	un	fond	de	pensii	
administrat	privat	aferente	sesizărilor	înregistrate.

În	2008,	au	fost	efectuate	anchete	la	nivelul	entităţilor	care	îşi	desfăşoară	activitatea	în	cadrul	sistemului	
de	pensii	private	(administratori	de	fonduri	de	pensii	private	şi	agenţi	de	marketing	persoane	juridice	şi	fizice)	cu	
privire	la:

activitatea	de	marketing	desfăşurată	în	vederea	aderării	la	un	fond	de	pensii	administrat	privat	a	persoanelor	 ¾
obligate	să	adere	în	cadrul	procesului	de	aderare	iniţială	ulterior	finalizării	acestui	proces.
desfăşurarea	activităţii	de	agent	de	marketing	înainte	de	a	obţine	avizul	din	partea	CSSPP. ¾
modificarea	documentelor	care	au	stat	la	baza	emiterii	autorizaţiei/avizului	de	agent	de	marketing	persoană	 ¾
juridică	fără	avizul	prealabil	al	CSSPP.
Pe	baza	constatărilor	privind	modul	de	aplicare	a	prevederilor	legale	primare	şi	secundare,	ca	urmare	a	

anchetelor	desfăşurate,	a	fost	propusă,	punctual,	modificarea	legislaţiei	în	vigoare	la	momentul	respectiv.
În	urma	situaţiilor	constatate	ca	urmare	a	anchetelor	efectuate	şi	în	conformitate	cu	prevederile	legale	

aplicabile	domeniului	21,	CSSPP	a	decis	aplicarea	de	sancţiuni	cu	avertismant	scris,	amendă	contravenţională	şi,	
după	caz,	retragerea	avizelor	de	agent	de	marketing.	De	asemenea,	în	conformitate	cu	prevederile	legale,	faptele	
reţinute	în	actele	de	control	ale	CSSPP	au	fost	individualizate	atât	în	sarcina	persoanelor	juridice,	cât	şi	în	sarcina	
persoanelor	fizice	direct	responsabile	(Tabel	13).

20	Două	direcţii:	1.Intervenţie	–	presupune	solicitări	explicite	de	a	se	lua	anumite	măsuri,	cu	imediată	soluţionare	şi		2.Corecţie	
–	intervine	în	cazurile	în	care	entităţile	nu	se	conformează	solicitărilor	autorităţii,	măsuri	de	tipul	sancţionator,	corecţional	
(de	remediere),	compensatoriu.

21	Art.	23	lit.	m)	din	O.U.G.	nr.	50/2005	privind	înfiinţarea,	organizarea	şi	funcţionarea	Comisiei	de	Supraveghere	a	Sistemului	
de	Pensii	Private,	aprobată	prin	Legea	nr.	313/2005	şi	cele	ale	Legii	nr.	411/2004	privind	fondurile	de	pensii	administrate	
privat,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	şi	ale	Legii	nr.	204/2006	privind	pensiile	facultative,	cu	modifi-
rările	şi	completările	ulterioare.
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Tabel 13	Sancţiuni	aplicate	în	2008	persoanelor	juridice/fizice	

Nr. 
crt.

Entităţi 
(persoane juridice/fizice)

Tip şi Număr de sancţiuni
Amendă 

contravenţională
Avertisment

scris
Retragere 

aviz

1 Administratori	-	Pilon	II 1 1 -

2 Agenţi	de	marketing	persoane	juridice	-	Pilon	II - 2 -

3 Persoane	responsabile	-	Administratori	-	Pilon	II	 1

4 Agenţi	de	marketing	persoane	fizice	-	Pilon	II 6

5 Administratori	-	Pilon	III 1 -

6 Agenţi	de	marketing	persoane	juridice	-	Pilon	III	 2

        

În	anul	2008,	potrivit	atribuţiilor	sale	şi	în	urma	anchetelor	efectuate,	CSSPP	a	sesizat	organele	statului22 
pentru	 a	 stabili	 existenţa	 elementelor	 constitutive	 ale	 unor	 infracţiuni	 în	 legătură	 cu	 situaţiile	 constatate.	 Au	
fost	 înaintate	 3	 sesizări	 penale:	 	 o	 sesizare	 pentru	 exercitarea	 fără	 aviz	 a	 activităţii	 de	 agent	 de	marketing	
persoană	fizică	şi	două	sesizări	pentru	semnături	existente	pe	actele	individuale	de	aderare	încheiate	cu	potenţiali	
participanţi	prin	intermediul	unor	agenţi	de	marketing.	
	 În	urma	situaţiilor	constatate	cu	ocazia	investigaţiilor	efectuate	şi	în	conformitate	cu	prevederile	legale23,	
CSSPP	a	 decis	 aplicarea	de	 sancţiuni	 cu	 avertisment	 scris	 şi	 amendă	 contravenţională	 entităţilor	 de	pe	piaţa	
pensiilor	facultative	(Tabel	13).	

2. Activitatea de control

Activitatea	de	control24	desfăşurată	de	către	CSSPP		a	avut	rolul	de	a	preveni	sau	remedia	situaţii	care	
prejudiciau	interesele	participanţilor	şi	beneficiarilor	 la	fondurile	de	pensii	administrate	privat	şi	 facultative.	În	
acest	sens,	pe	baza	tematicilor	de	control	(întocmite	pe	baza	legislaţiei	secundare	elaborate	de	CSSPP),	au	fost	
efectuate	 controale	 la	 sediile	 entităţilor	 care	 îşi	 desfăşoară	 activitatea	 în	 cadrul	 sistemului	 de	 pensii	 private:		
pensii	administrate	privat	şi	pensii	facultative.

În	2008	s-au	efectuat	un	număr	de	6	astfel	de	controale	de	verificare,	prin	sondaj,	a	întregii	activităţi	a	
administratorilor	şi	agenţilor	de	marketing	persoane	juridice,	realizate	conform	Planului	de	Control	aprobat	de	
către	Consiliul	CSSPP	şi	un	control	derulat	pe	baza	unei	tematici	care	a	vizat	gradul	de	îndeplinire	a	măsurilor	
dispuse	în	urma	controalelor	anterioare	în	scopul	remedierii	deficienţelor	constatate.

În	afara	aplicării	măsurilor	sancţionatorii,	în	urma	efectuării	controalelor,	au	fost	semnalate	specialiştilor	

din	domeniul	reglementării	aspecte	privind	modificarea/completarea	actelor	normative	elaborate.

Tabel 14	Controale	efectuate	în	baza	Legii	nr.	411/2004	şi	Legii	nr.	204/2006			-		2008

Nr. 
crt. Tip entitate Număr 

controale
Tip 

control Tematică (obiective principale)

1 Brokeri	de	pensii	private	
Pilon II 1 Control	de	

fond

Autorizare	broker	de	pensii	private	şi	aprobarea	modificărilor	- 
documentelor	care	au	stat	la	baza	obţinerii	autorizaţiei,
Funcţionare	broker.- 

2. Administratori	Pilon	III 5 Control	de	
fond

Autorizare	administrator	şi	aprobarea	modificărilor	documentelor	- 
care	au	stat	la	baza	obţinerii	autorizaţiei	de	administrare,
Funcţionare	administrator.- 

3. Fonduri	de	pensii	facultative	
Pilon III 7 Control	de	

fond

Autorizare	fonduri	de	pensii	private	şi	aprobarea	modificărilor	- 
documentelor	care	au	stat	la	baza	obţinerii	autorizaţiei	fondului,
Funcţionare	fonduri	de	pensii	private.- 

4. Administratori	Pilon	III 1 Control 
tematic

Gradul	de	îndeplinire	a	măsurilor	dispuse	în	urma	controalelor	- 
anterioare	pentru	remedierea	deficienţelor	constatate.

                                         

22	Organe	cu	atribuţii	de	control-anchetă	şi	instrumentare	a	infracţionalităţii.
23	 Prevederi	legale:	art.	23	lit.	m)	din	O.U.G.	nr.	50/2005	privind	înfiinţarea,	organizarea	şi	funcţionarea	Comisiei	de	Supra-

veghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private,	aprobată	prin	Legea	nr.	313/2005	şi		cele	ale	Legii	nr.	204/2006	privind	pensiile	
facultative,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.

24	Controalele	desfăşurate	constau	atât	în	verificarea,	prin	sondaj,	a	întregii	activităţi	a	administratorilor,	agenţilor	de	market-
ing	persoane	juridice,	cât	şi	verificarea	anumitor	activităţi	desfăşurate	de	administratori.
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                                  Tabel 15	Sancţiuni	aplicate	în	baza	Legii	nr.	204/2006	–	2008 
   

Nr. 
crt.

Entităţi
(persoane juridice/fizice)

Tip şi Număr de sancţiunii
Amendă contravenţională Avertisment scris

1 Administratori - 5

2 Agenţi	de	marketing	persoane	juridice - 1

3 Persoane	responsabile	–	Administratori 4 1

4 Agenţi	de	marketing	persoane	fizice - 4

	 În	conformitate	cu	prevederile	legale25	în	vigoare	în	sistemul	de	pensii	private,	CSSPP	a	decis	aplicarea	
de	sancţiuni	cu	amendă	contravenţională	şi	avertisment	scris	(Tabel	15).		Faptele	reţinute	în	actele	de	control	
ale	CSSPP	au	fost	individualizate	atât	în	sarcina	persoanelor	juridice,	cât	şi	în	sarcina	persoanelor	fizice	direct	

responsabile	(Tabel	15).

II.11. ACTIVITATEA JURIDICĂ 

În	anul	2008,	activitatea	juridică	a	CSSPP	s-a	desfăşurat	cu	respectarea	atribuţiilor	şi	responsabilităţilor	
asumate,	pentru	interpretarea	prevederilor	legale	de	la	nivelul	legislaţiei	primare	şi	a	celei	secundare,	precum	
şi	pentru	punerea	în	practică,	în	mod	corect,	a	dispoziţiilor	imperative	dispuse	de	acestea.	Astfel	s-a	acţionat	în	
următoarele	direcţii:

Activitatea	de	analiză	juridică	şi	avizare	pentru	legalitate	a	21	acte	normative	din	legislaţia	secundară,	care	 ¾
au	fost	publicate	în	Monitorul	Oficial	(Tabel	16).

Tabel 16	Direcţiile	de	acţiune	în	avizarea	legalităţii	

Participarea	efectivă1. 
						la	elaborarea	proiectelor	de	
						acte	normative

respectarea	dispoziţiilor	de	tehnică	legislativă. 
redactarea	într-un	stil	clar	şi	concis	fără	orice	echivoc. 
armonizarea	cu	legislaţia	primară	şi	cu	cea	a	Uniunii	Europene. 

Asigurarea	corectitudinii	2. 
        în procesul de promovare

respectarea	principiilor	de	transparenţă	decizională. 
soluţionarea,	împreună	cu	direcţiile	iniţiatoare,	a	observaţiilor			 

													primite	de	la	entităţile	implicate	în	sistemul	pensiilor	private	sau	
													dificultăţilor	apărute	în	parcursul	procedural.

Analiza	şi	avizarea	pentru	 legalitate	a	documentaţiei	de	 fundamentare	pentru	dosarele	de	autorizare	şi	 ¾
avizare,	inclusiv	a	modificărilor	survenite	în	documentaţia	care	a	stat	la	baza	autorizării/avizării	entităţilor	
implicate	 în	sistemul	pensiilor	private,	precum	şi	a	actelor	 subsecvente	 (decizii,	avize)	emise	 	de	către	
Consiliul CSSPP26.
Activitatea		de	avizare	pentru	legalitate	a	deciziilor	cu	caracter	sancţionator	pentru	entităţile	din	sistemul	 ¾
de	pensii	private,	fundamentate	împreună	cu	direcţiile	iniţiatoare	din	cadrul	CSSPP27. 
Activitatea	de	analizare	şi	 formulare	răspunsuri	 în	cazurile	contestaţiilor	entităţilor	 implicate	 în	sistemul	 ¾
pensiilor	private,	respectiv	în	cadrul	procedurii	de	contencios	administrativ28.	De	asemenea,	au	fost	formulate	
răspunsuri	şi	în	litigii	din	alte	domenii	de	specialitate,	respectiv	cel	al	achiziţiilor	publice29. 
În	2008,	CSSPP	a	fost	parte	 în	 litigii	 într-un	număr	de	2	dosare	 în	contencios	administrativ,	soluţionate	 ¾
favorabil	CSSPP.

25	 În	conformitate	cu	prevederile	Legii	nr.	204/2006	privind	pensiile	facultative,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,
26	 În	acest	sens	au	fost	analizate	din	punct	de	vedere	al	legalităţii	un	număr	de	1426	de	dosare,	eliberându-se	un	număr	total	

de	1102	decizii.
27	 Pe	parcursul	anului	2008,	au	fost	emise	un	număr	de	48	de	decizii	cu	caracter	sancţionator,	aplicate	entităţilor	autorizate/

avizate	de	CSSPP.
28	Conform	procedurilor	de	contencios	administrativ,	dintre	cele	48	de	decizii	de	sancţionare	emise	de	CSSPP,	5	entităţi	au	

formulat	plângeri	prealabile	împotriva	deciziilor	de	sancţionare.	La	aceste	plângeri	au	fost	formulate	răspunsuri	în	termenul	
legal,	entităţile	contestatoare	neformulând	acţiuni	în	contencios	administrativ	în	instanţă.

29	 În	cazul	unei	contestaţii	la	procedura	de	achiziţie	publică	organizată	de	către	CSSPP,	soluţia	a	fost	în	favoarea	CSSPP,	cazul	
fiind	finalizat	la	nivelul	Consiliului	Naţional	de	Soluţionare	a	Contestaţiilor,	prin	respingerea	contestaţiei,	pe	baza	argumen-
taţiei	transmise.



27

Activitatea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în 2008

Analizarea	şi	avizarea	pentru	legalitate	a	actelor	individuale	(hotărâri,	decizii,	avize,	proceduri)	emise		de	 ¾
către	Consiliul	CSSPP30. 
Alte	activităţi	subsecvente	(Tabel	17):	 ¾

Tabel 17	Direcţii	de	acţiune	în	avizarea	legalităţii	

	 răspunsuri	 la	 adresele	 entităţilor	 implicate	 în	 sistemul	 pensiilor	 private,	 precum	 şi	 ale	 persoanelor	 fizice	 şi	 
juridice.

	participarea	la	definitivarea	proiectelor	de	protocoale	de	colaborare	în	domeniul	pensiilor	private	cu	instituţii	ale	 
statului,	precum	şi	a	actelor	adiţionale	aferente	acestora,	după	caz.

	avizarea	pentru	legalitate	a	deciziilor	emise	de	Serviciul	Resurse	Umane. 
	furnizarea	serviciilor	de	consiliere	juridică	celorlalte	departamente. 
	 acordarea	suportului	 juridic,	 în	privinţa	soluţionării	prompte	a	solicitărilor	primite	prin	poşta	electronică	sau	 

scrisă.
	 acordarea	 suportului	 juridic	 de	 specialitate	 activităţii	 tuturor	 direcţiilor	 şi	 formularea	 unor	 opinii	 juridice	 	 şi	 

clarificarea	unor	situaţii	de	interpretare	a	legislaţiei	din	domeniul	pensiilor	private	
avizarea	de	legalitate	a	conţinutului	contractelor	şi	actelor	adiţionale,	inclusiv	a	documentaţiei	specifice	dosarelor	 

de	achiziţie	publică.
	monitorizarea	continuă	a	legislaţiei	nou	intrată	în	vigoare	cu	aplicabilitate	domeniului	de	activitate	şi	formularea	 

unor	analize	juridice	privind	apariţiile	legislative	şi	consecinţele	aplicării	acestora	în	sistem.
	urmărirea	 şi	 gestionarea	 în	 limita	 competenţei,	 a	 proceselor	 de	 încasare	 a	 creanţelor	 bugetare	 ca	urmare	a	 

deciziilor	sancţionatorii	emise	de	către	CSSPP,	precum	şi	a	procedurilor	subsecvente.

II.12. RESURSE UMANE CSSPP

Atribuţiile	 CSSPP	 în	 domeniile	 reglementării,	 supravegherii	 şi	 controlului	 sistemului	 pensiilor	 private	
din	România	au	determinat	şi	în	2008	continuarea	procesului	de	dezvoltare	instituţională	şi	a	resurselor	umane	
proprii. 

Având	în	vedere	cerinţele	funcţionării	 în	condiţii	optime	a	instituţiei,	volumul	de	activitate,	problemele	
care	 apar	 în	 activitatea	 curentă,	 necesitatea	 rezolvării	 cu	 operativitate	 a	 acestora	 şi	 coordonarea	 specifică	 a	
anumitor	activităţi,	a	apărut	necesitatea	suplimentării	cu	posturi	a	unor	compartimente,	precum	şi	separarea/
delimitarea	funcţională	a	unor	activităţi	deja	existente.	Aceste	modificări31	s-au	materializat	prin	elaborarea	unei	
noi	organigrame	a	CSSPP,	precum	şi	a	unui	nou	Regulament	de	organizare	şi	funcţionare,	ambele	aprobate	de	
către	Consiliul	CSSPP	şi	intrate	în	vigoare	din	luna	aprilie	2008	(Fig.1,	pag.15).	

Asigurarea resursei umane necesare îndeplinirii obiectivelor CSSPP

În	ceea	ce	priveşte	politica	de	resurse	umane,	CSSPP	a	avut	în	vedere,	cu	prioritate,	pregătirea	personalului	
de	specialitate	existent	–	asigurarea	dezvoltării	profesionale	a	personalului	şi	instruirea	permanentă	a	acestuia.	
De	asemenea,	CSSPP	a	urmărit	cu	atenţie	recrutarea	de	personal	nou,	care	să	atingă	standardele	de	pregătire	a	
personalului CSSPP.
	 Astfel,	 pe	 parcursul	 anului,	 numărul	 personalului	 de	 specialitate	 a	 crescut	 treptat,	 în	 concordanţă	 cu	
diversificarea	activităţilor,	pe	măsură	ce	au	fost	identificate	persoanele	care	să	îndeplinească	condiţiile	impuse	de	
domeniul	specific	de	activitate,	ajungând	la	sfârşitul	anului	2008	la	77	de	salariaţi,	înregistrându-se	o	creştere	cu	
60%	faţă	de	sfârşitul	anului	2007	şi	de	2,4	ori	faţă	de	2006.	În	cursul	anului,	activitatea	de	recrutare	şi	selecţie	
s-a	finalizat	cu	angajarea	a	38	de	salariaţi.	Managementul	CSSPP	a	urmărit,	 în	permanenţă,	atragerea	de	noi	
specialişti	 şi,	 în	acelaşi	 timp,	menţinerea	 resursei	umane	existente,	dat	fiind	spectrul	diversificat	al	 activităţii	
instituţiei	noastre,	precum	şi	costurile	formării	unui	specialist	în	acest	domeniu32. 

Din	total	personal	de	specialitate,	în	2008,	44%	au	activat	în	departamentele	de	specialitate	ale	CSSPP:	
Autorizare	–	Reglementare:	23%	şi	Supraveghere	–	Control:	21%.

Caracterul	interdisciplinar	al	activităţii	se	reflectă	în	structura	profesională.	De	altfel,	reglementările	de	
organizare	şi	funcţionare	privind	CSSPP33	stabilesc	că	personalul	de	specialitate	trebuie	să	aibă	o	bună	pregătire	
profesională	 şi	 experienţă	 în	 unul	 dintre	 următoarele	 domenii:	 economic,	 financiar-contabil,	 al	 pensiilor,	 al	

asigurărilor,	al	investiţiilor,	managementul	afacerilor,	ştiinţe	actuariale	sau	juridice	(Tabel	18	şi	Fig.5	).

30 Pe	parcursul	anului,	au	fost	emise	un	număr	de	trei	proceduri	de	aplicare	a	unor	măsuri	legale	dispuse	de	către	CSSPP
31	Modificări	operate	prin	introducerea	de	noi	atribuţii,	sarcini	şi	responsabilităţi	pentru	funcţiile	şi	compartimentele	de	lucru	

nou	create
32	 În	anul	2008,	9	salariaţi	au	încetat	raporturile	de	muncă	la	CSSPP.
33	Art.11	din	Ordonanţă	de	urgenţă	nr.	50/2005	privind	înfiinţarea,	organizarea	şi	funcţionarea	Comisiei	de	Supraveghere	a	

Sistemului	de	Pensii	Private
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Tabel 18	Structura	profesională	a	CSSPP	
31.12.2008

Profesie
Număr 

persoane

Economist 34

Inginer 16

Jurist 15

Actuar 1

Altele 11

TOTAL 77

Fig.5	Structura	profesională	CSSPP	31.12.2008

Prin	natura	specifică	a	activităţii	s-a	impus	atragerea	unui	personal	cu	experienţă	în	domeniile	pieţei	de	
capital,	financiar,	bancar,	investiţiilor,	care	să	facă	faţă	cerinţelor	legislaţiei	din	domeniul	de	specialitate.	

Fig.6	Structura	pe	grupe	de	vârstă	şi	gen	a	personalului	din	CSSPP	31.12.2008

	 Totodată	s-a	urmărit	şi	atragerea	tinerilor	dornici	să	acumuleze	noi	cunoştinţe	şi	să	se	dezvolte	profesional.	
Astfel,	începând	din	2008	CSSPP	a	implementat	programul	de	pregătire	a	tinerilor	specialişti.

Distribuţia	 pe	 grupe	 de	 vârstă	 şi	 gen	 a	 personalului	 de	 specialitate	 din	 CSSPP	 (Fig.6)	 demonstrează	
orientarea	managementului	înspre	resursa	umană	tânără.	Vârsta	medie	a	personalului	a	scăzut	în	2008	la	37,2	
ani.	De	asemenea,	se	constată	şi	o	scădere	a	mediei	de	vârstă	la	personalul	de	specialitate	de	sex	feminin	la	38	
ani	şi	la	personalul	de	specialitate	de	sex	masculin	la	36,63	ani.

Dezvoltarea profesională a specialiştilor prin programul de formare profesională

În	 vederea	 creşterii	 eficienţei	 activităţii	 prestate,	 	 dezvoltarea	 cunoştinţelor	 profesionale	 şi	 a	 celor	
individuale	ale	personalului	de	specialitate	au	fost	direcţiile	generale	ale	dezvoltării	profesionale	în	200834:

Pregătirea	 profesională	 de	 specialitate	 prin	 intermediul	 furnizorilor	 de	 servicii	 de	 pregătire	 
profesională.
Programele	postuniversitare	,,	MANAGEMENT	FINANCIAR	INTERNAŢIONAL”	Modulul	Sistem	Monetar	-	 
Financiar	Internaţional	şi	Modulul	Operaţiuni	Şi	Servicii	Financiar	–	Bancare
Programe	de	perfecţionare	„City	Of	London	Programme”,	desfăşurate	în	primul	trimestru	2008	în	Marea	 
Britanie	(2	programe	pentru	specialităţile:	actuari	şi	jurişti	în	domeniul	autorizării).
Pregătirea	profesională	prin	participarea	la	diferite	seminarii,	conferinţe,	simpozioane	etc. 
Pregătirea	în	domeniul	managementului	organizaţional. 

Dezvoltarea	şi	perfecţionarea	activităţilor	privind	Protecţia	Participanţilor	şi	Relaţii	cu	Publicul.De	asemenea,	
pe	parcursul	anului	2008,	au	mai	fost	efectuate	lucrările	curente	specifice	domeniului35.

34	Pregătirea	profesională	este	un	proces	de	instruire	pe	parcursul	căruia	salariaţii	dobândesc	cunoştinţe	teoretice	şi	practice	
necesare	desfăşurării	activităţii	lor	prezente,	în	timp	ce	dezvoltarea	profesională	are	drept	obiectiv	însuşirea	cunoştinţelor	
utile,	atât	în	raport	cu	poziţia	actuală,	cât	şi	cu	cea	viitoare.	

35	 Încheierea	Contractului	Colectiv	de	Muncă	la	nivel	de	instituţie,	întocmirea	lucrărilor	de	resurse	umane	privind	încadrarea,	
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Activitatea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în 2008

II.13. COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Misiunea	 comunicării36	 derivă	din	misiunea	CSSPP,	 şi	 anume	protejarea	 intereselor	 participanţilor	 şi	
ale	 beneficiarilor,	 pentru	 asigurarea	 unei	 funcţionări	 eficiente	 a	 sistemului	 de	 pensii	 private	 prin	 dezvoltarea	
şi	 perfecţionarea	 protecţiei	 participanţilor,	 consolidarea	 relaţiilor	 cu	 mass-media	 şi	 îmbunătăţirea	 relaţiilor	
interinstituţionale.

Tabel 19	Obiectivele	în	domeniul	comunicării	–	2008

Consolidarea	relaţiilor	cu	mass-media. 
Îmbunătăţirea	formei	şi	a	conţinutului	materialelor	publicate	prin	pagina		web	a	CSSPP. 
Îmbunătăţirea	relaţiilor	de	colaborare	interinstituţionale. 
Îmbunătăţirea	vizibilităţii	CSSPP	–	organizarea	şi	participarea	la	evenimente	şi	conferinţe	în	vederea	 
promovării	unei	imagini	corecte	şi	coerente	a	activităţii	CSSPP.
Dezvoltarea	şi	perfecţionarea	activităţilor	privind	Protecţia	Participanţilor	şi	Relaţii	cu	Publicul. 

Conform	obiectivelor	propuse	şi	a	planului	de	activitate,	s-a	acţionat	pentru	promovarea	unei	 imagini	corecte	
a	activităţii	CSSPP	şi	menţinerea	imaginii	bune	a	instituţiei,	consolidarea	relaţiilor	cu	mass	media,	cu	celelalte	
instituţii	ale	statului,	cu	organisme	neguvernamentale,	cu	participanţii	şi	operatorii	din	piaţa	pensiilor	private.	Pe	
parcursul	anului	2008,	au	fost	transmise	prin	mijloace	specifice	de	comunicare,	obiectivele	şi	mesajele	CSSPP,	
atât	 în	 interiorul	cât	şi	 în	exteriorul	 instituţiei,	au	fost	furnizate	informaţii	de	interes	public	 în	conformitate	cu	
prevederile	 Legii	 nr.	 544/2001	privind	 liberul	 acces	 la	 informaţiile	 de	 interes	 public,	 şi	 s-a	 asigurat	 asistenţa	
participanţilor	în	demersurile	lor	către	CSSPP.	

 Relaţia cu mass media şi diseminarea informaţiilor de interes public

Un	interes	deosebit	a	fost	acordat,	pe	parcursul	întregului	an,	relaţiilor	cu	mass	media	centrală	şi	locală,	
acestea	aflându-se	permanent	în	centrul	atenţiei.	Mesajele	şi	informaţiile	de	interes	public	au	fost	transmise	de	
către	CSSPP	sub	forma	comunicatelor	şi	informărilor	de	presă	atât	prin	intermediul	website-ului	CSSPP	cât	şi	prin	
poşta	electronică.	De	asemenea,	materialele	statistice,	de	bilanţ	şi	analiză	elaborate	de	CSSPP	au	fost	prezentate	
publicului	larg	sub	forma	materialelor	informative	tipărite	şi	în	format	digital,	prin	intermediul	întâlnirilor	la	sediul	
CSSPP	precum	şi	prin	participarea	la	conferinţe	naţionale	şi	locale.	Totodată,	au	fost	utilizate	canale	alternative	de	
comunicare	cu	reprezentanţii	mass	media,	cum	ar	fi	înştiinţarea	inclusiv	prin	servicii	SMS	asupra	publicării	unor	
noi	materiale	de	presă.	

Periodic,	 au	 fost	 transmise	materiale	 informative	 privind	 activitatea	 CSSPP	 şi	 situaţia	 pieţei	 pensiilor	
private37.	De	asemenea,	CSSPP	a	publicat,	atât	în	formă	electronică	cât	şi	tipărită,	rapoarte	trimestriale,	semestriale	
şi	anuale.	

În	vederea	consolidării	relaţiilor	cu	mass	media,	s-a	acţionat	pentru	extinderea	numărului	de	contacte	cu	
jurnalişti	acreditaţi	la	CSSPP.	Pe	parcursul	anului	trecut,	CSSPP	a	furnizat	permanent	informaţii	către	13	posturi	
TV,	13	posturi	de	radio	centrale,	12	agenţii	de	presă	din	ţară	şi	din	străinătate,	40	de	publicaţii	centrale	scrise,	
7	site-uri	specializate	în	conţinut	financiar	şi	de	afacere.	Pe	plan	local,	relaţia	cu	reprezentanţii	mass	media	s-a	
concretizat	prin	 transmiterea	de	 informaţii	de	 interes	public	către	10	staţii	TV	şi	 radio	şi	mai	multe	publicaţii	
locale.	De	altfel,	un	interes	deosebit	a	fost	acordat	de	CSSPP	pentru	extinderea	colaborărilor	cu	presa	locală.

Printre	obiectivele	anului	trecut,	îndeplinite	de	CSSPP,	se	regăseşte,	de	asemenea,	reducerea	termenului	
mediu	de	răspuns	la	solicitările	venite	din	partea	mass	media.	Astfel,	cele	mai	multe	solicitări	venite	din	partea	
reprezentanţilor	presei	au	primit	răspuns	în	mai	puţin	de	24	de	ore,	excepţia	fiind	reprezentată	de	cazurile	care	
au	necesitat	o	perioadă	mai	mare	de	documentare.

promovarea,	 încetarea	raporturilor	de	muncă	pentru	personalul	 instituţiei,	efectuarea	tuturor	operaţiunilor	ce	decurg	din	
derularea	raporturilor	de	muncă.	

36	 În	sfera	comunicării	sunt	cuprinse	atribuţii	şi	responsabilităţi	atât	pe	segmentul	relaţiilor	cu	mass	media	şi	evenimente	cât	
şi	pe	segmentul	colaborării	cu	alte	instituţii/autorităţi	ale	statului	sau	organisme	neguvernamentale).	De	asemenea	sunt	
acoperite	activităţile		de	asistenţă	a	participanţilor	din	sistemul	de	pensii	private,	privind	informarea	şi	educarea	permanentă	
a	publicului.

37	 Începând	cu	luna	noiembrie	2008,	CSSPP	publică,	în	fiecare	lună,	pe	site-ul	propriu	www.csspp.ro,	un	buletin	informativ	
lunar.
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Tabel 20	Informaţii	semnalate	prin	comunicate	şi	informării	de	presă	–	2008.	

Lansarea	în	dezbatere	publică	şi	publicarea	în	Monitorul	Oficial	a	actelor	normative	elaborate	de	către	 
CSSPP.
Analize	 legislative	 şi	 explicaţii	 suplimentare	 pe	marginea	 aplicării	 actelor	 normative	 emise	 de	 către	 
CSSPP.
Publicarea	materialelor	statistice,	de	bilanţ	şi	de	analiză. 
Deciziile	şi	măsurile	întreprinse	de	CSSPP	pentru	asigurarea	funcţionării	corecte	a	sistemului	de	pensii	 
private.
Evenimente	semnificative	pe	piaţa	pensiilor	private	–	fuziuni	între	fonduri	de	pensii	private	sau	autorizarea	 
unor	noi	entităţi	pe	această	piaţă.
Participarea	CSSPP	la	diverse	întâlniri	de	lucru,	conferinţe,	seminarii. 

	 Activitatea	de	comunicare	şi	relaţii	publice	s-a	materializat	şi	prin	formularea	de	răspunsuri	şi	materiale	
de	 sinteză	 pentru	 aproximativ	 210	 solicitări	 scrise	 (transmise	 prin	 intermediul	 poştei	 electronice)	 din	 partea	
jurnaliştilor	din	presa	centrală	şi	locală	–	presa	scrisă,	radio	şi	TV.	Numărul	solicitărilor	transmise	prin	telefon	a	
depăşit	numărul	solicitărilor	transmise	în	scris.	Dintre	temele	care	au	făcut	obiectul	solicitărilor	de	presă	amintim:	
legislaţia	primară	şi	secundară	specifică	domeniului	pensiilor	private,	date	statistice,	obiective	CSSPP,	prognoze	
privind	piaţa	pensiilor	private.	Activitatea	CSSPP	a	fost	prezentată	opiniei	publice	şi	mass	media	şi	prin	intermediul	
celor	peste	90	de	comunicate	şi	informări	de	presă.	

Participările CSSPP la conferinţe de presă şi seminarii

Pentru	a	prezenta	reglementările	din	domeniu,	modalitatea	de	implementare	a	sistemului	de	pensii	private	
sau	pentru	a	clarifica	aspecte	mai	puţin	cunoscute	publicului	larg,	conducerea	şi	specialiştii	CSSPP	au	fost	prezenţi	
la	40	de	conferinţe	şi	seminarii	 în	 ţară	şi	străinătate.	Obiectivele	evenimentelor	au	 fost	 facilitarea	contactului	
direct	între	specialiştii	CSSPP,	pe	de-o	parte,	entităţile	pieţei	pensiilor	private	şi	angajatorii	din	fiecare	regiune,	pe	
de	altă	parte,	consideraţi	o	sursă	eficientă	de	informare	pentru	forţa	de	muncă	din	teritoriu	cu	privire	la	sistemul	
pensiilor	private	şi	un	vector	eficient	de	stimulare	a	dezvoltării	pieţei	pensiilor	facultative.

Menţionăm	faptul	 că,	pe	parcursul	anului	2008,	CSSPP	a	participat	 la	evenimente	cum	ar	fi	 “Forumul	
Regional	de	Pensii	Private”,38	şi	la	alte	evenimente	interne	organizate	de	cei	interesaţi	de	domeniu39. 

Evaluarea campaniei de informare privind sistemul de pensii private

La	jumătatea	anului	trecut,	CSSPP	a	finalizat	ultima	etapă	a	campaniei	de	informare	publică	demarată	
în	luna	septembrie	2007	–	evaluarea	percepţiei	populaţiei	privind	implementarea	sistemului	de	pensii	private	în	
România.	Evaluarea	campaniei	de	informare	publică	s-a	concretizat	prin	finalizarea	cercetării	statistice	(sondaj)	
pe	un	eşantion	reprezentativ	privind	această	campanie.	

Rezultatele	sondajului	au	evidenţiat	un	nivel ridicat de informare	al	respondenţilor	cu	privire	la	sistemul	
de	pensii	private.	Astfel,	potrivit	acestei	evaluări,	78%	dintre	cei	intervievaţi	cunoşteau	faptul	că,	pe	lângă	pensia	
publică,	se	poate	obţine	şi	un	alt	tip	de	pensie,	pensia	privată.	De	asemenea	52%	cunoşteau	faptul	că,	în noul 
sistem, nivelul pensiei este în strictă concordanţă cu politica de investiţii a fondului de pensii private pentru care 
a optat fiecare. 

În	concluzie,	mesajele cheie,	atât	ale	campaniilor	de	conştientizare	ale	CSSPP40,	dar	şi	ale	campaniilor	

38	Organizate	de	Media	XPRIMM,	în	parteneriat	cu	principalii	operatori	din	piaţa	pensiilor	private.	Cele	11	evenimente	au	avut	
loc	în	principalele	reşedinţe	de	judeţ:	Târgu	Mureş,	Cluj	Napoca,	Craiova,		Timişoara,	Braşov,	Ploieşti,	Bacău,	Iaşi,	Constanţa,	
Sibiu.

39	Organizatori:	Ziarul	Financiar,	Finmedia,	Revista	PRIMM	-	Asigurări&Pensii,	UNSICAR,	Publimedia,	Media	XPRIMM,	Conferinţa	
UNOPC,	South	Eastern	Europe’s	Private	Equity	Association	-	Asociaţia	de	Investiţii	Private	şi	Capital	de	Risc	din	Sud-Estul	
Europei	(SEEPEA),	CSA,	sau	CSSPP.

40	Campania	de	informare	publică	susţinută	de	către	CSSPP,	a	fost	finanţată	prin	împrumutul	Băncii	Mondiale,	contractat	de	
către	MMSSF	şi	s-a	desfăşurat	în	perioada	septembrie	2007	–	ianuarie	2008.	Canale	de	distribuţie	a	mesajelor	şi	informaţii-
lor:	website-urile	CSSPP	şi	MMSSF,	mass	media,	respectiv	presa	scrisă,	radio	şi	TV,	materiale	informative	tipărite,	precum	şi	
conferinţe	naţionale.	Astfel,	au	fost	expediate,	prin	poştă,	angajaţilor	cu	vârsta	de	până	în	45	ani,	4,157	milioane	de	pliante	
cuprinzând	informaţii	privind	pensiile	administrate	privat	din	România.	De	asemenea,	au	fost	distribuite,	prin	intermediul	
direcţiilor	generale	financiare	judeţene,	camerelor	teritoriale	de	comerţ	şi	industrie,	prefecturilor,	Parlamentului,	Guvernului,	
ministerelor,	altor	autorităţi	şi	organizaţii	neguvernamentale	67.000	exemplare	ghiduri	informative	despre	reforma	pensiilor	
private	din	România,	39.000	exemplare	postere	şi	130.000	exemplare	pliante.	Pe	toată	perioada	aderării	iniţiale	la	fondurile	
de	pensii	administrate	privat,	Societatea	Română	de	Televiziune	şi	Societatea	Română	de	Radiodifuziune	au	difuzat	pastile	
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fondurilor	de	administrare	desfăşurate	pe	parcursul	anului	2007	şi	2008	şi-au atins ţinta. 
Potrivit	evaluării	încheiate	anul	trecut,	notorietatea	pensiilor	private	facultative	se	situa	la	cote	ridicate:	

73%	dintre	respondenţi		auziseră	de	acest	tip	de	pensii.	
Un	alt	rezultat	al	evaluării	campaniei	de	informare	a	fost	că	gradul	de	notorietate	al	CSSPP	este	destul	

de	ridicat,	în	condiţiile	în	care	instituţia	supraveghează	un	sistem	aflat	la	început	de	drum.	Astfel,		aproape	47%	
dintre	respondenţi	au	auzit	de	CSSPP.

Rezultatele	acestui	sondaj	au	permis	CSSPP	evaluarea	percepţiei	publicului	asupra	instituţiei	dar	şi	asupra	
sistemului	 de	 pensii	 private	 în	 ansamblu,	 oferind	 informaţii	 cu	 privire	 la	 încrederea	 în	 sistem,	 operatorii	 din	
piaţă	şi	CSSPP.	De	asemenea,	au	oferit	informaţiile	necesare	pentru	o	mai	bună	informare	a	participanţilor	şi,	în	
consecinţă,	pentru	câştigarea	unei	mai	mari	încrederi	a	populaţiei	în	sistemul	de	pensii	private.	

Pagina web a CSSPP

Rapid	şi	interactiv,	website-ul	CSSPP	este	un	important	canal	de	distribuţie	a	informaţiilor.	Astfel,	pagina	
web	a	găzduit	toate	comunicatele,	informaţiile	şi	noutăţile	de	presă	transmise	ziariştilor	acreditaţi,	lista	cu	cele	
mai	 frecvente	 întrebări	 din	 domeniul	 pensiilor	 private,	 analize	 comparative	 între	 fondurile	 de	 pensii	 private,	
materialele	statistice,	de	bilanţ	şi	analiză	elaborate	de	CSSPP,	buletinele	lunare	şi	trimestriale	ale	CSSPP,	date	
financiare	privind	evoluţia	fondurilor	de	pensii	 facultative,	registrele	cu	entităţile	de	pe	piaţa	pensiilor	private,	
legislaţia	 din	 domeniu,	 atât	 în	 faza	 de	 dezbatere	 publică,	 cât	 şi	 după	 publicarea	 lor	 în	 Monitorul	 Oficial.	 Pe	
parcursul	anului	trecut	au	fost	aduse	îmbunătăţiri	şi	completări	site-ului	existent,	după	cum	urmează:

Refacerea	 secţiunii	Rapoarte	 şi	Buletine,	de	exemplu,	CSSPP	publică,	 în	fiecare	 lună,	 începând	 cu	 luna	 ¾
noiembrie	2008,	pe	site-ul	propriu	www.csspp.ro,	un	buletin	lunar41,	iar	la	secţiunea	Date	Financiare42 au 
fost	publicate	grafice	şi	date	statistice	lunare	.
Introducerea	 secţiunii	Relaţii	 cu	Publicul,	 în	 care	 sunt	oferite	 informaţii	 despre	drepturile	participanţilor	 ¾
la	 sistemul	 de	 pensii	 private,	modalitatea	 şi	 paşii	 care	 trebuie	 îndepliniţi	 pentru	 depunerea	 sesizărilor,	
reclamaţiilor	şi	contestaţiilor	şi	pentru	solicitarea	audienţelor.

Spre	sfârşitul	anului	2008,	a	 fost	demarat	procesul	de	remodelare	a	site-ului	CSSPP.	 	Noul	site	al	CSSPP	
presupune	 schimbarea	 completă	 a	 acestuia	 din	 punct	 de	 vedere	 funcţional,	 un	 nou	modul	 de	 administrare,	
forma	grafică	îmbunătăţită,	o	nouă	structură	de	meniuri,	o	nouă	structurare	a	conţinutului	inclusiv	introducerea	
de	 elemente	multimedia.	 De	 asemenea,	 vor	 fi	 integrate	 noi	 elemente	 care	 să	 aducă	 un	 plus	 de	 cunoaştere	
despre	sistemul	pensiilor	private	(un	glosar	de	termeni	economici	specifici	sistemului	de	pensii	private,	sondaje	
de	 opinie,	 newsletter),	 precum	şi	materiale	 de	prezentare	 a	 sistemului	 de	pensii	 private,	 bilanţuri	 ale	 pieţei,	
studii	proprii	elaborate	de	către	CSSPP	şi	lansarea	unor	secţiuni	pe	pagina	web	dedicate	educaţiei	financiare	a	
consumatorilor.

Relaţii inter-instituţionale

În	vederea	 îmbunătăţirii	 relaţiilor	de	colaborare	cu	Parlamentul	şi	 instituţiile	subordonate	acestuia,	cu	
instituţiile	guvernamentale	şi	cu	organizaţii	neguvernamentale,	alte	instituţii/autorităţi	s-a	acţionat	pentru:

Monitorizarea	permanentă	a	proiectelor	legislative	semnificative	pentru	sistemul	pensiilor	private,	lansate	 ¾
în	dezbatere	în	cadrul	instituţiilor	specializate	ale	Statului.
Îmbunătăţirea	comunicării	 cu	departamentele	similare	din	cadrul	 celorlalte	 instituţii	publice	 implicate	 în	 ¾
reforma	sistemului	de	pensii.
Organizarea	de	evenimente	pentru	creşterea	conştientizării	şi	obţinerea	sprijinului	şi	altor	părţi	interesate	 ¾
în	dezvoltarea	sistemului	de	pensii	private.
Organizarea	 întâlnirilor	 cu	 reprezentanţii	 pieţei	 pensiilor	 private	 –	 administratori,	 depozitari,	 brokeri,	 ¾
auditori,	specialişti.

informative	privind	sistemul	de	pensii	private.	În	paralel,	urmare	a	demersurilor	CSSPP,	serviciile	publice	de	radio	-	TV	au	
difuzat,	în	regim	de	campanie	socială,	respectiv	fără	costuri,	un	clip	video	şi	unul	audio,	semnificative	pentru	campanie.

41	Conţine	principalele	date	statistice	ale	lunii	anterioare	publicării,	precum	şi	o	listă	a	actelor	emise	de	către	instituţie.
42	 	Introducerea	graficelor	care	conţin	principalii	indicatorii	ai	pieţei	pensiilor	private.



Capitolul 2

32

Tabel 21 Relaţii	inteinstituţionale	ale	CSSPP	2008

Autoritatea	Naţională	de	Supraveghere	a	Prelucrării	Datelor	cu		Caracter	Personal 
Oficiul	Naţional	de	Prevenire	şi	Combatere	a	Spălării	Banilor		 
Autoritatea	Naţională	pentru	Protecţia	Consumatorilor	 
Camera	de	Comerţ	şi	Industrie	a	României	 
Oficiul	Naţional	al	Registrului	Comerţului	 
Casa	Naţională	de	Pensii	şi	Alte	Drepturi	de	Asigurări	Sociale 
Ministerul	Economiei	şi	Finanţelor 
Banca	Naţională	a	României 
Comisia	Naţională	a	Valorilor	Mobiliare 
Comisia	de	Supraveghere	a	Asigurărilor 
Consiliul	Concurenţei 
Inspectoratul	Naţional	pentru	Evidenţa	Persoanelor 

	 Menţionăm	faptul	că,	în	cursul	anului	2008,	a	fost	reactualizat	protocolul	de	colaborare	dintre	CSSPP	şi	
Centrul	Naţional	de	Administrare	a	Bazelor	de	Date	privind	Evidenţa	Persoanelor.

Protecţia Participanţilor şi Relaţii cu Publicul

Unul	 dintre	 principalele	 obiective	 ale	 CSSPP	 este	 îmbunătăţirea	 relaţiei	 cu	 participanţii,	 o	 mai	 bună	
informare	a	acestora	cu	privire	la	drepturile	şi	obligaţiile	ce	le	revin	atât	în	sistemul	pensiilor	obligatorii	cât	şi	în	
sistemul	pensiilor	facultative.

În	cursul	anului	2008,	CSSPP	a	acţionat	în	vederea	asigurării	şi	eficientizării	procesului	de	elaborare	a	
răspunsurilor	 la	 sesizări,	 petiţii,	 scrisori	 şi	memorii,	 din	 domeniul	 pensiilor	 private,	 la	 solicitarea	 persoanelor	
fizice	 şi	 juridice,	 potrivit	 legii,	 cu	 avizul	 departamentelor	 de	 specialitate,	 după	 caz,	 soluţionarea	 relaţiilor	 cu	
participanţii	şi	cu	publicul	în	urma	solicitărilor	telefonice	dar	şi	la	sediul	CSSPP,	asigurarea	serviciilor	de	consiliere	
a	participanţilor.

La	 capitolul	 informarea	 şi	 educarea	 participanţilor,	 atribuţii	 esenţiale	 ale	 CSSPP,	măsurile	 au	 urmărit	
creşterea	gradului	de	cunoaştere	a	sistemului	de	pensii	private.	Scopul	a	fost		de	a	determina	creşterea	numărului	
de	 participanţi	 la	 fondurile	 de	 pensii	 private.	 De	 asemenea	 s-a	 urmărit	 şi	 informarea	 participanţilor	 despre	
drepturile	şi	obligaţiile	ce	decurg	din	sistem	pentru	ca	aceştia	să	ia	decizii	în	cunoştinţă	de	cauză.

În	ceea	ce	priveşte	activitatea	de	relaţii	cu	publicul	precum	şi	liberul	acces	la	informaţii	de	interes	public,	
CSSPP	 respectă	 principiul	 transparenţei,	 precum	 şi	 prevederile	 Constituţiei	 României	 şi	 ale	 Legii	 nr.544/2001	
privind	liberul	acces	la	informaţiile	de	interes	public,	conform	cărora	accesul	liber	şi	neîngrădit	al	persoanei	la	
orice	informaţii	de	interes	public	constituie	unul	dintre	principiile	fundamentale	ale	relaţiilor	dintre	persoane	şi	
autorităţile	publice.

În	spiritul	transparenţei	şi	al	comunicării	deschise,	CSSPP	a	pus	la	dispoziţia	celor	interesaţi	informaţii	cu	
privire	la	activitatea	instituţiei,	legislaţia	din	domeniu,	precum	şi	alte	informaţii	utile,	prin	următoarele	mijloace	
de	informare:	mail,	telefon,	fax,	poştă	sau	direct	la	sediul	CSSPP.

Anul	trecut	a	fost	 introdusă	secţiunea	de	site	Relaţii	cu	Publicul,	 în	care	sunt	oferite	 informaţii	despre	
drepturile	participanţilor	la	sistemul	de	pensii	private,	modalitatea	şi	paşii	care	trebuie	îndepliniţi	pentru	depunerea	
sesizărilor,	reclamaţiilor	şi	contestaţiilor	şi	pentru	solicitarea	audienţelor.

În	 vederea	 protejării	 intereselor	 participanţilor	 si	 beneficiarilor	 la	 pensiile	 private,	 CSSPP	 a	 acordat	 o	
importanţă	deosebită	analizării	şi	rezolvării	petiţiilor,	sesizărilor	primite	de	la	participanţi,	beneficiari	sau	persoane	
fizice	care	au	solicitat	 informaţii	despre	sistemul	pensiilor	private:	administrate	privat	–	Pilon	II	şi		facultative	
–	 Pilon	 III.	 Astfel,	 în	 noiembrie	 2008,	 CSSPP	 a	 emis	 o	 decizie	 (Decizia	 Nr.	 441/2008)	 privind	 procedura	 de	
soluţionare	a	sesizărilor	participanţilor	şi	de	modificare	a	apartenenţei	acestora	la	fondurile	de	pensii	administrate	
privat,	fără	penalitate43. 
 
În	anul	2008,	s-au	înregistrat	7.559	sesizări	şi	solicitări	de	informaţii	din	partea	participanţilor	 la	sistemul	de	
pensii	private,	atât	în	scris	cât	şi	prin	intermediul	poştei	electronice,	faxului,	telefonului	sau	sub	forma	vizitelor	

43	Procedura	a	fost	aplicabilă	participanţilor	care,	în	perioada	de	aderare	iniţială	au	semnat	un	act	de	aderare,	dar	care	ulterior	
figurau	în	Registrul	Participanţilor	ca	fiind	validaţi	la	un	alt	fond	de		pensii	administrat	privat	şi	care	au	solicitat	să	contribuie	
la	fondul	de	pensii	pentru	care	au	semnat	actul	individual	de	aderare.
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Fig.7		Structura	sesizărilor	transmise	
CSSPP	–	sistem	de	pensii	private	în	2008

la	sediul	 instituţiei.	91,3%	dintre	solicitări	au	vizat	sistemul	de	pensii	administrate	privat	 (6.899),	 iar	8,7% 
sistemul	pensiilor	facultative	(660).

Fig.8		Structura	sesizărilor	transmise	
CSSPP	în	2008	–	tip	mediu	transmitere

	 Din	total	solicitări	primite	din	partea	participanţilor,	67,5%	au	fost	reprezentate	de	solicitări	telefonice,	
19,8%	solicitări	formulate	prin	intermediul	poştei	electronice	şi	12,7%	solicitări	scrise.	Toate	sesizările	scrise	au	
vizat	solicitări	de	informaţii	şi	reclamaţii	în	sistemul	pensiilor	administrate	privat44.	În	cazul	scrisorilor	1,5%	au	
fost	reprezentate	de	solicitări	şi	petiţii	 îndreptate	greşit	(inclusiv	cererile	de	transfer)	spre	CSSPP45.	Solicitările	
formulate	în	scris	către	CSSPP	au	primit	răspuns	în	termenul	legal46. 
	 În	cazul	 în	care	solicitările	au	necesitat	 informaţii	suplimentare,	au	fost	cooptate	 la	soluţionarea	lor	şi	
departamente	de	specialitate,	cum	ar	fi:	direcţiile	juridică,	reglementare	sau	autorizare.

Fig.9 	Structura	sesizărilor	transmise	
CSSPP	–		tip	solicitare	în	2008

44	Anul	trecut	nu	s-a	înregistrat	nici	o	sesizare	scrisă	privind	sistemul	pensiilor	facultative.	
45	Acestea	au	 fost	 redirecţionate	 în	 termen	de	5	zile	de	 la	 înregistrare	către	autorităţile	 sau	 instituţiile	publice	care	au	ca	

atribuţii	rezolvarea	problemelor	sesizate,	petiţionarul	fiind	înştiinţat.	
46	Un	număr	de	114	scrisori	au	fost	clasate	(petentul	nu	a	furnizat	adresa	de	răspuns,	alte	date	de	contact).
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	 Din	cele	962	de	scrisori	adresate	de	participanţi	către	CSSPP	în	cursul	anului	2008,	un	număr	de	76,6%	
au	vizat	solicitări	de	informaţii	referitoare	la	repartizarea,	redistribuirea	sau	transferul	participanţilor	la	fondurile	
de	pensii	administrate	privat,	13%	au	avut	ca	obiect	reclamaţii	privind	aderarea	la	un	fond	de	pensii	încheiată	în	
mod	fraudulos47.

Tabel  22 Problematica	scrisorilor	adresate	de	participanţii	la	sistemul	de	pensii	private	în	2008

Participanţi	 cu	vârsta	 între	35-45	de	ani	 care	nu	au	semnat	un	act	 individual	de	aderare,	dar	care	au	 fost	 
informaţi	în	mod	eronat	cu	privire	la	obligativitatea	aderării	la	un	fond	de	pensii	administrat	privat	şi	care	nu	
doresc	să	contribuie	la	un	fond	de	pensii	administrat	privat.
Participanţi	 care	au	semnat	un	act	de	aderare,	care	doresc	sa	participe	 la	PII,	dar	pentru	care	angajatorul	 
nu	achita	 taxele	către	CNPAS,	astfel	 încât	nu	apar	 în	evidenţe	ca	fiind	asiguraţi	 social	potrivit	 legislaţiei	 in	
vigoare.
Solicitări	ale	organelor	de	urmărire	penală	referitoare	la	participanţi,	administratori	şi	acţiunile	CSSPP. 
Persoane	care	au	semnat	pentru	unul	dintre	cele	4	fonduri,	care	au	solicitat	retragerea	din	Pilonul	II	şi	care	 
trebuie	sa	se	înscrie	în	termen	de	90	de	zile	la	alt	fond	de	pensii	private.
Participanţi	care	solicită	retragerea	de	la	fondul	de	pensii	administrat	privat. 
Participanţi	care	au	semnat	un	act	individual	de	aderare	dar	care	nu	figurează	în	Registrul	Participanţilor	ca	 
validaţi	final	şi	care	solicită	să	le	fie	respectată	opţiunea	de	a	contribui	la	un	fond	de	pensii	administrat	privat.

Sesizări sosite la CSSPP prin intermediul poştei electronice şi telefon

Activitatea	de	comunicare	cu	participanţii	şi	cu	publicul	s-a	realizat	în	fiecare	zi	lucrătoare	a	săptămânii,	
după	un	program	clar	delimitat,	afişat	pe	site-ul	instituţiei	www.csspp.ro.	În	anul	2008,	s-au	înregistrat	6.597	
de	sesizări	şi	cereri	de	informaţii	din	partea	participanţilor	la	sistemul	de	pensii	private,	prin	intermediul	poştei	
electronice	şi	telefonului,	cele	mai	multe	dintre	acestea	vizând	sesizări	asupra	sistemului	de	pensii	administrate	
privat	–	5.937,	în	timp	ce	pentru	sistemul	pensiilor	facultative	s-au	evidenţiat	doar	660	de	solicitări.	

Dintre	cele	5.937	solicitări	(sesizări,	reclamaţii,	solicitări	de	informaţii	etc.),	1.497	au	fost	transmise	prin	
intermediul	poştei	electronice	(e-mail)	şi	4.440	au	fost	apeluri	telefonice.	Petiţiile	transmise	către	CSSPP	au	fost	
analizate	şi	soluţionate	conform	prevederilor	legale	în	vigoare,	precum	şi	competenţelor	specifice	ale	CSSPP.	De	
exemplu,	dintre	cele	5.937	de	solicitări	sosite	prin	telefon	şi	mail,	28%	au	fost	reprezentate	de	solicitări	privind	
apartenenţa	la	un	fond	de	pensii	private,	21%	privind	informaţii	necesare	transferului	la	un	alt	fond	de	pensii,	
16%	petiţii	redirecţionate	către	alte	instituţii	publice	potrivit	ariei	de	competenţe	a	acestora.	

Tabel 23 Solicitări	informaţii	pensii	administrate	privat	2008

Informaţii	privind	legislaţia	din	domeniul	pensiilor	administrate	privat. 
Informaţii	privind	obligativitatea	raportărilor	transmise	către	CSSPP. 
Petiţii	în	care	participanţii	reclamă	aderarea	frauduloasă	la	Pilonul	II. 
Petiţii	în	care	persoanele	eligibile	solicită	respectarea	opţiunii	de	a	fi	participanţi	la	Pilonul	II. 
Sesizări	privind	retragerea	din	sistemul	Pilonului	II. 
Solicitări	pentru	corectarea	datelor	de	identificare. 
Solicitări	de	informaţii	din	partea	organelor	de	cercetare	penală	privind	aderări	la	Pilonul	II,	efectuate	în	mod	 
fraudulos.
Agenţi	de	marketing	care	reclamă	neplata	comisioanelor	pentru	actele	individuale	de	aderare	realizate. 
Petiţii	redirecţionate	către	alte	instituţii	publice. 
Participanţi	care	reclamă	lipsa	contribuţiilor	la	fondurile	de	pensii	administrate	privat. 

	 Toate	aceste	solicitări	au	fost	analizate	de	personalul	de	specialitate	şi	au	primit	răspuns	din	partea	CSSPP	
în	limita	termenului	prevăzut	de	legislaţia	în	vigoare.	După	caz,	unele	sesizări	au	fost	îndreptate	spre	soluţionare	
autorităţilor	cu	competenţe	în	soluţionarea	acestora.

Frecvenţa	solicitărilor	îndreptate	către	CSSPP	a	fluctuat	în	funcţie	de	evoluţia	pieţei	pensiilor	administrate	
privat.	Astfel,	în	prima	parte	a	anului	2008	s-au	evidenţiat	solicitările	care	vizau	informaţii	cu	privire	la	validarea	sau	

47	Semnarea	în	fals	a	unui	act	individual	de	aderare	la	un	anumit	fond	de	pensii	privat,	în	condiţiile	în	care	reclamanţii	figurau	
în	Registrul	Participanţilor	ca	participanţi	(validaţi	final)	la	un	alt	fond	de	pensii	administrat	privat.		Aceşti	reclamanţi	au	
solicitat	să	contribuie	la	fondul	de	pensii	administrat	privat	la	care	susţin	că	au	semnat	actul	individual	de	aderare.	Fiecare	
dintre	aceste	reclamaţii	a	primit	răspuns	din	partea	CSSPP.	Reclamaţiile	au	fost	analizate	de	către	direcţiile	de	specialitate	
din	cadrul	CSSPP.
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invalidarea	actelor	individuale	de	aderare,	precum	şi	petiţiile	privind	aderarea	efectuată	în	mod	fraudulos,	cu	uz	de	
fals	în	semnătură.	În	primul	trimestru	al	anului	2008	au	predominat	solicitările	privind	prezentarea	de		informaţii	
cu	privire	la	modul	de	aderare	la	un	fond	de	pensii	administrate	privat,	la	cele	mai	multe	sesizări	reclamându-se	
realizarea	în	mod	fraudulos	a	unor	acte	individuale	de	aderare,	fără	acordul	şi	semnătura	participanţilor.	

Odată	 cu	 finalizarea	 etapei	 de	 aderare	 iniţială	 şi	 demararea	 primului	 proces	 de	 repartizare	 aleatorie,	
solicitările	s-au	axat	pe	noile	tipuri	de	probleme	care	au	apărut	în	procesul	de	aderare	a	participanţilor	la	fondurile	
de	pensii	administrate	privat.	

În	trimestrul	II	al	anului	2008,	majoritatea	solicitărilor	au	vizat	informaţii	cu	privire	la	denumirea	fondului	
de	 pensii	 private,	 la	 care	 salariaţii	 au	 dobândit	 calitatea	 de	 participanţi.	 În	 trimestrul	 III	 2008,	majoritatea	
sesizărilor	s-au	soluţionat	cu	prezentarea	de	informaţii	privind	apartenenţa	la	un	fond	de	pensii	private.	

De	asemenea,	CSSPP	a	furnizat	informaţii	necesare	transferului	participanţilor	între	fondurile	sistemului	
Pilon	II.	În	ultimul	trimestru	al	anului	2008,	au	predominat	solicitările	de	transmitere	a	informaţiilor	necesare	
transferului	la	un	alt	fond	de	pensii	administrate	privat.		

Comunicarea prin intermediul poştei electronice	s-a	realizat,	în	cursul	anului	2008,	prin	răspunsuri	
acordate	la	un	număr	de	1497	de	e-mail-uri	(Fig.	10).

Fig. 10	Evoluţie	sesizări	transmise	prin	e-mail		-	2008

Comunicarea prin sistemul de telefonie fixă	s-a	evidenţiat	prin	solicitări	cu	o	frecvenţă	de	circa	20	
de	apeluri	pe	zi.	Majoritatea	apelurilor	telefonice	au	vizat	informaţii	despre		modul	de	aderare	la	un	fond	de	pensii	
administrate	privat,	precum	şi	denumirea	fondului	de	pensii	unde	au	dobândit	calitatea	de	participant,	fie	prin	
aderare	fie	prin	repartizare	aleatorie.	Frecvenţa	semnificativă	a	apelurilor	telefonice	privind	apartenenţa	 la	un	
fond	de	pensii	a	dus	la	concluzia	că	o	parte	din	persoanele	implicate	în	procesul	de	aderare	(persoane	eligibile	
sau	chiar	agenţi	de	marketing)	nu	respectau	prevederile	legale	privind	transmiterea	datelor	cu	caracter	personal,	
deoarece		unele	solicitări	erau	din	partea	unor	terţe	persoane.	În	acest	context,	s-a	urmat	procedura	legală	de	
transmitere	a	datelor	cu	caracter	personal,	în	aşa	fel	încât	să	se	prezinte	informaţiile	solicitate,	cu	respectarea	
reglementărilor	în	vigoare	privind	protecţia	participanţilor	la	fondurile	de	pensii	administrate	privat.	Menţionăm	că	
CSSPP	este	înregistrat	în	Registrul	de	evidenţă	a	operatorilor	de	date	cu	caracter	personal.

Comunicarea prin Serviciul de Relaţii cu Publicul, pe baza dialogului direct realizat cu persoanele 
care s-au prezentat la sediul CSSPP:	majoritatea	informaţiilor	solicitate,	pe	baza	prevederilor	legale	privind	
transparenţa	datelor	 cu	caracter	personal	 şi	protecţia	participanţilor	 la	 fondurile	de	pensii	 administrate	privat	
au	vizat	apartenenţa	la	un	fondul	de	pensii	administrate	privat,	modul	de	aderare	la	un	fond	de	pensii	private,	
precum	 şi	 obligaţiile	 şi	 drepturile	 ce	 revin	 agenţilor	 de	marketing	 sau	 brokerilor	 de	 pensii	 private.	 	 În	 anul	
2008,	prin	intermediul	telefonului	şi	al	poştei	electronice,	s-au	înregistrat	660	de	solicitări	referitoare	la	sistemul	
pensiilor	facultative.	Majoritatea	au	fost	transmise	prin	intermediul	apelurilor	telefonice	(peste	90%).	Cele	mai	
multe	 solicitări	 au	 vizat	 informaţii	 privind	 obligativitatea	 plăţii	 contribuţiilor	 la	 fondurile	 de	 pensii	 facultative,	

precum	si	modul	de	deducere	a	contribuţiilor.	
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II.14. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

În	vederea	asigurării	unei	bune	conlucrări,	pentru	a	facilita	pregătirea	continuă	a	personalului	CSSPP	
şi	pentru	a	permite	schimbul	continuu	de	informaţii	şi	bune	practici	 în	domeniu,	cooperarea	şi	colaborarea	cu	
organismele	şi	autorităţile	relevante	în	domeniul	financiar	şi	al	pensiilor	private	europene	şi	internaţionale	au	fost	
obiective	majore	ale	CSSPP	în	2008.	

În	acest	sens,	anul	trecut,	au	continuat	demersurile	pentru	aplicarea	unor	mecanisme	privind	schimbul	de	
informaţii	cu	autorităţile	de	supraveghere	şi,	de	asemenea,	a	continuat	colaborarea	cu	organismele	internaţionale	
în	care	CSSPP	este	membru.	

Colaborarea şi cooperare pe plan internaţional

CSSPP,	în	calitate	de		membru	IOPS48,	s-a	implicat	şi	a	participat	la	proiectele	propuse	în	programul	de	
activitate	al	organizaţiei,	proiecte	care	s-au	derulat	 în	cadrul	Comitetului	Tehnic	constituit	din	reprezentanţi	ai	
autorităţilor	de	supraveghere	în	pensii,	membri	şi	observatori.	

Principalele	subiecte	care	au	constituit	puncte	de	interes,	au	fost	cele	legate	de	activitatea	de	reglementare	
–	elementele	necesare	în	vederea	elaborării	legislaţiei	privind	plata	pensiilor	-	şi	de	supravegherea	entităţilor	din	
sistemul	pensiilor	private	–	cooperarea	privind	introducerea	unui	sistem	de	supraveghere	prudenţială.		

CSSPP	 a	 transmis	 către	 Comitetul	 Tehnic	 IOPS	 opiniile	 sale	 asupra	 documentelor	 aflate	 în	 lucru	 şi	
dezbatere	(Tabel	24).	Principalul	proiect	finalizat,	fiind	cel	legat	de	elaborarea		îndrumărilor	privind	activitatea	de	
supraveghere	şi	control,	un	ghid	cu	privire	la	problemele	ridicate	în	desfăşurarea	acestor	activităţi:	“Guidelines	
for	on-site/off-site	supervision”.	

Tabel 24 Documente	CEIOPS	2008	

Informarea	participanţilor	la	schemele	de	pensii	cu	contribuţii	definite. ¾
Supravegherea	activităţii	de	administrare	a	fondurilor	de	pensii. ¾
Analiza	sistemelor	de	supraveghere	din	ţările	membre. ¾
Comisioane	şi	taxe. ¾
Analiză	comparativă	a	informaţiilor	şi	costurilor	pentru	produsele	de	pensie	(anuităţilor). ¾
Alte	noi	proiecte	începute	în	anul	2008	şi	care	vor	continua	pe	parcursul	anului	2009	se	referă	la: ¾
Elaborarea	de	îndrumări	privind	utilizarea	de	către	autoritatea	de	supraveghere	a	capacităţii	de	•	
intervenţie	şi	sancţionare	a	entităţilor.
Instrumente	IOPS	utilizate	pentru	supravegherea	pe	bază	de	riscuri	a	fondurilor	de	pensii.•	
Managementul	 autorităţilor	 de	 supraveghere,	 Indicatori	 de	 performanţă	 ai	 autorităţilor	 de	•	
supraveghere.
Tabele	de	mortalitate,	Partea	a	II	–	a	proiectului.•	
Informarea	participanţilor	la	schemele	de	pensii	cu	contribuţii	definite	(evaluarea	gradului	de	•	
unitate	de	reglementare).

Participarea	în	cadrul	comitetelor	şi	manifestărilor	internaţionale,	în	scopul	îmbunătăţirii	calităţii	pregătirii	
profesionale,	a	 reprezentat	 şi	 în	anul	2008	o	prioritate	a	CSSPP.	Aceste	acţiuni	au	 constituit	un	prilej	pentru	
reprezentanţii	 instituţiei	 de	 a	 schimba	opinii,	 experienţă	 şi	 puncte	 de	 vedere	 cu	 reprezentanţi	 ai	 autorităţilor	
similare	sau	ale	instituţiilor	şi	organismelor	internaţionale	implicate	în	activităţi	legate	de	pieţele	financiare.

În	 calitate	 de	 autoritate	 de	 supraveghere	 cel	 mai	 important	 eveniment	 al	 anului	 2008	 l-a	 constituit	
participarea	la	Adunarea	Generală	a	Membrilor	IOPS	din	29/31	octombrie	2008	desfăşurată	la	Mombasa,	Kenya.	
Manifestarea	a	 fost	urmată	de	Forumul	 internaţional	 care	a	pus	 în	discuţie	diverse	sisteme	de	pensii	 care	se	
confruntă	cu	acelaşi	tip	de	provocări:	furnizarea	unei	pensii	private	adecvate	şi	sustenabile.

48  The	International	Organisation	of	Pension	Supervisors	–	IOPS,	Organizaţiei	Internaţionale	a	Supraveghetorilor	din	Pensii,	
reţea	independentă	a	supraveghetorilor	din	domeniul	pensiilor	private	din	50	de	state	din	întreaga	lume,	constituită	în	anul	
2004.
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Colaborarea şi Cooperarea pe plan european

Ca	 membru	 al	 Uniunii	 Europene	 şi	 în	 consecinţă,	 participant	 activ,	 cu	 drepturi	 depline,	 al	 tuturor	
organismelor	comunitare,	CSSPP	a	fost	reprezentată	atât	la	nivel	de	conducere	–	preşedintele	şi	vicepreşedintele	
CSSPP,	cât	şi	la	nivelul	grupurilor	de	lucru	constituite	pe	diverse	probleme	–	experţii	CSSPP.

În	 calitate	de	membru	CEIOPS49,	 iniţial	 cu	 statut	 de	observator	–	2006	 şi,	 ulterior,	 după	aderare,	 cu	
drepturi	depline	–	2007,	s-a	implicat	şi	a	participat	la	proiectele	Programului	de	activitate	al	Comitetului,	proiecte	
care	au	fost	derulate	în	cadrul	grupurilor	de	lucru	constituite	din	reprezentanţi	ai	autorităţilor	de	supraveghere	
în	pensii,	membri	şi	observatori.	

În	 acest	 sens,	 au	 fost	 transmise	 către	 CEIOPS	 opiniile	 cu	 privire	 la	 documentele	 supuse	 analizei	 de	
către	diferite	comitete	şi	sub-comitete	de	lucru	cu	implicare	activă	în	cadrul	dezbaterilor,	 în	 limita	mandatelor	
acordate.	

În	contextul	participării	la	întâlnirile	de	nivel	înalt50	ale	CEIOPS,	a	fost	elaborată	documentaţia	necesară	în	
vederea	susţinerii	punctelor	de	vedere	naţionale	în	privinţa	problemelor	aflate	pe	agendă,	la	şedinţele	organizate:	
26/27	martie	2008	la	Frankfurt,	Germania,	în	22/23	mai	2008,	la	Roma,	Italia	şi	în	27/28	octombrie	2008,	la	
Kloster	Eberbach,	Germania.

În	cursul	anului	2008,	o	atenţie	deosebită	a	fost	acordată	activităţii	derulate	în	cadrul	OPC51	-	Comitetului	
privind	Pensiile	Ocupaţionale	în	ceea	ce	priveşte	transmiterea	de	observaţii	şi	comentarii	asupra	documentelor	
supuse	atenţiei,	transmiterea	de	răspunsuri	la	chestionarele	lansate	în	lucru,	participarea	la	lucrările	comitetului	
şi	 finalizarea,	 împreună	 cu	 reprezentanţi	 ai	 altor	 autorităţi	 de	 supraveghere	 a	 proiectelor	 asumate.	 Lucrările	
Comitetului	au	fost	organizate	astfel:	21/22	februarie	2008,	la	Amsterdam,	Olanda,	15/16	mai	2008,	la	Bratislava,	
Slovacia,	în	9/10	iulie	2008,	la	Frankfurt,	Germania,	în	18/19	septembrie	2008,	la	Brighton,	Marea	Britanie	şi	
24/25	noiembrie	2008,	la	Frankfurt,	Germania.

În	 cadrul	 OPC,	 pe	 parcursul	 anului	 2008,	 a	 fost	 continuat	 procesul	 de	monitorizare	 a	 implementării	
Directivei	 41/2003/EC52	 prin	 analiza	 pe	 bază	 de	 chestionare	 a	 principalelor	 probleme	 cu	 care	 se	 confruntă	
autorităţile	 de	 supraveghere	 din	 statele	membre,	 precum	 şi	 piaţa	 pensiilor	 ocupaţionale/private	 în	 aplicarea	
legislaţiei	europene.

Începând	cu	luna	ianuarie	2008,	reprezentanţii	României	au	participat	alături	de	reprezentanţii	Slovaciei,	
Maltei	şi	Letoniei	la	instrumentarea	unui	nou	proiect	al	comitetului:	„Outsourcing	–	ul”	activităţilor	în	piaţa	pensiilor	
private.	Programul	de	lucru	al	comitetului	a	urmărit	analiza	şi	identificarea	diferenţelor	legate	de	înţelegerea	şi	
aplicarea	legislaţiei	comunitare	şi	a	avut	ca	scop	dezvoltarea	unei	abordări	convergente	a	supravegherii	entităţilor	
care	operează	naţional/transfrontalier	în	piaţa	pensiilor.

Al	doilea	proiect	în	care	reprezentanţii	CSSPP	au	fost	implicaţi	direct	a	fost	grupul	de	lucru	constituit	în	
vederea	analizei	şi	fundamentării	elementelor	de	modificare	a	Protocolului	de	la	Budapesta	privind	colaborarea	
autorităţilor	de	supraveghere	din	statele	membre	pentru	aplicarea	prevederilor	Directivei	41/2003/EC.	Proiectul	
este	unul	complex,	care	va	fi	finalizat	şi	supus	atenţiei	Membrilor	CEIOPS,	în	vederea	adoptării,	în	cursul	anului	
2009.

Având	în	vedere	Programul	de	lucru	adoptat	de	către	CEIOPS,	a	fost	constituit	Comitetul	pentru	Protecţia	
Consumatorului	-	CCP	în	scopul	analizării	aspectelor	legate	de	protecţia	consumatorilor53,	cu	mandat	în	evaluarea	
acestor	aspecte	atât	în	piaţa	asigurărilor	cât	şi	în	cea	a	pensiilor	ocupaţionale/private.	În	acest	sens,	CSSPP	a	
contribuit	la	activităţile	stabilite	prin	programul	de	lucru,	prin	expunerea	punctelor	de	vedere	în	cadrul	lucrărilor	
organizate	în	19	mai	2008,	în	23/24	septembrie	2008	şi	în	16/17	decembrie	2008,	toate	evenimentele	având	loc	
la	Frankfurt,	Germania.

Contribuţia	 la	 activitatea	 comitetului	 s-a	 efectuat	 activ	 şi	 continuu	 prin	 transmiterea	 de	 informaţii	
referitoare	la	sistemul	românesc	de	pensii	private	şi	protecţia	participanţilor	în	calitate	de	consumatori.		

49  Committee	of	European	Insurance	and	Occupational	Pensions	Supervisors.		CEIOPS	-	Comitetului	European	al	Supravegheto-
rilor	din	Domeniul	Asigurărilor	şi	al	Pensiilor	Ocupaţionale	este	un	organism	independent,	ai	cărui	membrii	sunt	reprezentaţi	
de	către	autorităţile	de	supraveghere	a	asigurărilor	şi	pensiilor	private	din	statele	membre	ale	Uniunii	Europene.	Autorităţile	
de	supraveghere	a	asigurărilor	şi	pensiilor	private	din	statele	care	aparţin	Spaţiului	Economic	European	şi	Comisia	Europeană	
au	calitatea	de	observatori.	Organismul	a	fost	înfiinţat	în	anul	2003,	prin	Decizia	Comisiei	Europene	şi	reuneşte	membrii	
(autorităţi	de	supraveghere	a	asigurărilor	şi	pensiilor	private	din	statele	membre	ale	Uniunii	Europene)	şi	observatori	(Co-
misia	Europeană	şi	autorităţi	de	supraveghere	a	asigurărilor	şi	pensiilor	private	din	statele	aparţinând	Spaţiului	Economic	
European	-	Islanda,	Liechtenstein	şi	Norvegia). 

50	 	Întâlniri	de	tip	Member’s	Meeting.
51	Occupational	Pension	Committee.
52	Directive	2003/41/EC	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	3	June	2003	on	the	activities	and	supervision	of	

institutions	for	occupational	retirement	provision	(the	IORP	Directive).
53	Committee	on	Consumer	Protection
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De	asemenea,	puncte	de	interes	pentru	CSSPP	au	constituit	şi	subiectele	referitoare	la	educaţia	financiară,	
în	special	a	participanţilor	 la	fonduri	de	pensii	cu	scheme	de	tip	contribuţii	definite	şi	soluţionare	sesizărilor	şi	
reclamaţiilor	consumatorului	de	produse	de	pensie.	

În	cursul	anului	2008,	Comitetul	pentru	Convergenţă	(Con-Co)	a	elaborat	Protocolul privind evaluarea 
modului de aplicare a legislaţiei şi convergenţa practicilor de supraveghere de către membrii, precum şi Metodologia 
de aplicare a acestui protocol,	 similar	celor	elaborate	de	către	CESR	şi	CEBS.	 În	baza	acestui	protocol	a	 fost	
constituit	Grupul	de	lucru	privind	evaluarea	modului	de	aplicare	a	legislaţiei,	precum	şi	convergenţa	practicilor	de	
supraveghere	–	Review	Panel.	Grupul	de	lucru	a	demarat	activitatea	prin	analiza	şi	evaluarea	modului	de	aplicare	
a	prevederilor	Protocolului	de	la	Helsinki,	ale	Protocolului	de	la	Sienna	şi	ale	Protocolului	de	la	Budapesta.	CSSPP	
a	fost	reprezentată	la	şedinţele	organizate	în	august,	octombrie	şi	decembrie	2008,	toate	evenimentele	având	loc	
la	Frankfurt,	Germania.

Un	accent	important	a	fost	pus	pe	cooperarea	între	autorităţile	de	supraveghere	în	scopul	obţinerii	unei	
convergenţe	 în	 abordarea	problemelor	 specifice	activităţilor	 desfăşurate	 şi	 aplicarea	aceloraşi	 soluţii	 în	 cazuri	
similare	 constatate	 de	 către	 autorităţi	 diferite.	 În	 cadrul	 Comitetului	 pentru	 Convergenţă54	 a	 fost	 finalizat	
Documentul	 referitor	 la	modalitatea	 de	 organizare	 a	 sesiunilor	 de	 training	 şi	 a	 schimbului	 de	 personal	 între	
autorităţile	 de	 supraveghere	membre	CEIOPS.	Materialul	 a	 fost	 elaborat	 cu	 scopul	 de	 a	 oferi	 autorităţilor	 de	
supraveghere	o	procedură	comună	prin	care	să	deruleze	vizite	de	studiu	şi	schimb	de	personal.	Pe	linia	intensificării	
cooperării	cu	instituţii	similare	din	state	membre	UE	şi	în	scopul	creşterii	pregătirii	profesionale	a	personalului	de	
specialitate	s-a	efectuat	o	analiză	a	posibilităţilor	de	a	beneficia	de	experienţa	celorlalte	autorităţi	în	soluţionarea	
unor	probleme	cu	care	se	confruntă	 în	prezent	piaţa	pensiilor	private	din	România.	Pe	parcursul	anului	2008,	
CSSPP	a	utilizat	procedura	agreată	de	CEIOPS	şi	a	derulat	cu	succes	vizite	de	studiu	la	autorităţi	ale	căror	practici	
şi	experienţă	au	corespuns	necesităţilor	instituţionale.	Un	număr	de	11	angajaţi	ai	CSSPP,	cu	responsabilităţi	în	
sfera	de	reglementare,	supraveghere	şi	control	au	participat	la	vizitele	de	studiu	organizate,	la	Autoritatea	de	
supraveghere	financiară,	 Polonia,	Autoritate	de	 supraveghere	a	pieţei	 financiare,	Austria,	 precum	şi	 la	Banca	

Naţională	a	Slovaciei.
În	corelaţie	cu	obiectivele	sale	şi	cu	Planul	de	activitate	al	CEIOPS	aferent	anului	2008,	CSSPP	a	participat	

la	conferinţele	în	care	au	fost	discutate	aspecte	legate	de	pensiile	private	la	nivel	european	în	aprilie	2008	şi	în	
noiembrie	2008,	ambele	evenimente	organizate	în	Frankfurt,	Germania55. 

Activitatea	 în	privinţa	 implementării	cadrului	 legal	european	 în	 legislaţia	de	nivel	naţional,	s-a	axat	 în	
principal	pe	aportul	şi	asistenţa	acordată	direcţiilor	de	specialitate	în	principal	pe	problemele	legate	de	activitatea	
de	reglementare	şi	supraveghere.	

În	ceea	ce	priveşte	componenta	de	asistenţă	 tehnică,	principalul	obiectiv	a	 fost	creşterea	gradului	de	
pregătire	a	personalului	CSSPP,	atât	prin	cursuri	şi	seminarii	de	specialitate,	cât	şi	prin	programe	de	instruire,	
împreună	cu	autorităţile	de	supraveghere	similare	din	statele	membre	ale	Uniunii	Europene.	Astfel,	pe	parcursul	
anului	2008	s-a	realizat	participarea	angajaţilor	CSSPP	la	cursuri	externe	de	pregătire	profesională,	seminarii	şi	
vizite	de	studiu,	îndeosebi	a	celor	care	îşi	desfăşoară	activitatea	în	direcţiile	de	specialitate	din	cadrul	CSSPP,	în	
perspectiva	schimbării	filosofiei	de	supraveghere,	din	cea	bazată	pe	verificarea	conformităţii,	 în	cea	bazată	pe	

evaluarea	riscurilor56. 

Colaborare şi cooperare – programe interne

În	 calitate	 de	 autoritate	 de	 supraveghere	 a	 sistemului	 de	 pensii	 private,	 prin	 activitatea	 de	 relaţii	
internaţionale	a	fost	asigurată	asistenţa	de	specialitate,	cooperarea	şi	participarea,	alături	de	structuri	similare	ale	
autorităţilor	naţionale,	în	special	ale	Băncii	Naţionale	a	României,	Comisiei	Naţionale	a	Valorilor	Mobiliare	şi	Comisiei	
de	Supraveghere	a	Asigurărilor	la	realizarea	diferitelor	acţiuni	legate	de	cooperarea	europeană	şi	internaţională	în	
domeniul	reglementării	şi	supravegherii	sectorului	serviciilor	financiare.	Colaborarea	la	nivel	naţional	cu	instituţiile	
publice	însărcinate	cu	transpunerea	directivelor	europene	în	legislaţia	naţională	s-a	concretizat	prin	contribuţia	
la	grupurile	de	lucru	constituite	în	acest	sens	de	către	Ministerul	Justiţiei,	ONPCSB,	Ministerul	Muncii,	Ministerul	

54	Convergence	Committee
55	Alte	seminarii	şi	conferinţe	de	nivel	european	la	care	CSSPP	a	participat	în	2008	au	fost:	Seminarul	privind	sistemele	de	

pensii	în	Europa	Centrală	şi	de	Est,	Bratislava,	Slovacia,	Conferinţa	privind	Incluziunea	financiară	–	îmbunătăţirea	accesului	
cetăţenilor	la	servicii	financiare	de	bază,	Bruxelles,	Belgia	şi	Conferinţa	Regională	privind	Investiţiile	şi	Finanţele	în	Europa	
de	Sud-Est,	Salonic,	Grecia.

56	 În	vederea	realizării	unei	cooperări	eficiente,	CSSPP	a	participat	şi	la	schimbul	de	experienţă	şi	informaţii	legislative	cu	in-
stituţii/organisme	din	Uniunea	Europeană	pe	linia	asistenţei	tehnice	şi	documentării.
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Afacerilor	Externe.		
La	 nivel	 de	 reprezentare	 naţională	 a	 sectorului	 de	 pensii	 private,	 a	 fost	 asigurată	 participarea	 la	

negocierile	privind	convenirea	instrumentelor	juridice	multilaterale	derivate	din	acordurile	internaţionale	pe	care	
le	administrează.	Astfel,	ca	urmare	a	intrării	în	vigoare	a	MoU57,	în	care	CSSPP	este	parte	semnatară,	prin	Acordul   
între   Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de   Pensii   Private pentru 
cooperare în domeniul stabilităţii financiare	şi	al	gestionării	crizelor	financiare,	a	fost	constituit	Comitetul	Naţional	
de	Stabilitate	Financiară.	

În	cadrul	acestui	Comitet	CSSPP	a	contribuit	la	elaborarea	documentelor	necesare	asigurării	cadrului	de	
acţiune	pe	linia	stabilităţii	sistemului	financiar,	prin	promovarea	unui	schimb	de	informaţii	permanent	şi	eficient	
cu	autorităţile	membre,	precum	şi	prin	evaluarea	şi	prevenirea	situaţiilor	de	criză	financiară	la	nivelul	instituţiilor	
financiare	individuale.

II.15. SERVICII INFORMATICE

În	domeniul	serviciilor	informatice,	CSSPP	a	acţionat	în	anul	2008	pentru	asigurarea	suportului	necesar	
din	punct	de	vedere	informatic	şi	tehnic,	atât	în	cadrul	CSSPP,	cât	şi	în	cadrul	colaborării	cu	instituţiile	şi	organismele	
cu	care	sunt	raporturi	de	cooperare	interinstituţională.

Colaborarea	cu	Casa	Naţională	de	Pensii	şi	Alte	Drepturi	de	Asigurări	Sociale,	a	avut	ca	scop	eficientizarea	 ¾
transmiterii	datelor	şi	informaţiilor	între	cele	două	instituţii	în	procesul	de	aderare	continuă	a	participanţilor58.  
Astfel	de	informaţii	se	referă	la	operaţii	cum	ar	fi:	actualizarea	lunară	a	Registrului	Participanţilor	(aderări	
noi,	transferuri,	repartizarea	aleatorie),	organizarea	proceselor	de	aderare	lunară	a	participanţilor,	tabelele	
nominale	de	participanţi	validaţi,	pentru	toate	fondurile	autorizate,	rapoartele	despre	acte	de	aderare	sau	
transfer	neconforme	cu	normele	CSSPP	sau	acte	de	aderare	sau	transfer	eronate,	precum	şi	seturile	de	date	
pentru	validarea	actelor	de	aderare	sau	transfer.
În	anul	2008,	împreună	cu	Agenţia	Naţională	pentru	Evidenţa	Persoanelor,	aflată	în	subordinea	Inspectoratului	 ¾
General	al	Poliţiei,	CSSPP	a	colaborat	în	scopul	consolidării	periodice	a	informaţiilor	despre	persoanele	fizice	
care	sunt	fie	participanţi	în	sistemul	de	pensii,	fie	persoane	înregistrate	în	Registrul	Agenţilor	de	Marketing.	
Aceste	 informaţii	 reduc	considerabil	manopera	necesară	administrării	Registrului	Agenţilor	de	Marketing	
Persoane	Fizice	şi	aduc	clarificări	suplimentare	pentru	activitatea	de	control.	Suplimentar,	informaţiile	pot	
fi	folosite	pentru	obţinerea	unor	statistici	referitoare	la	relaţia	între	profilul	ocupaţional	şi	cel	de	amplasare	
teritorială	a	Participanţilor	din	Pilonul	II		şi	Pilonul	III. 
Colaborarea	cu	Ministerul	Muncii,	Familiei	şi	Egalităţii	de	Şanse	s-a	materializat	prin	parcurgerea,	împreună	cu	 ¾
Unitatea	de	Management	a	Proiectului,	a	fazelor	necesare	achiziţiei	unui	produs	software	pentru	optimizarea	
activităţilor	zilnice	ale	CSSPP,	în	special	în	domeniul	supravegherii	şi	autorizării.	Aplicaţia	informatică	este	
compusă	din	module	care	asigură	gestiunea	participanţilor	 la	 fondurile	de	pensii,	gestiunea	portofoliilor	
fondurilor	de	pensii,	analiza	datelor	financiar-contabile	 raportate	de	administratorii	 fondurilor	de	pensii,	
precum	şi	registrul	de	evidenţă	a	entităţilor	autorizate	sau	avizate	în	sistemul	de	pensii59.
Colaborarea	cu	societăţile	de	administrare	a	fondurilor	de	pensii	private	şi	a	fondurilor	de	pensii	facultative,	 ¾
respectiv	cu	direcţiile	similare	din	cadrul	societăţilor	de	administrare,	a	avut	ca	scop	asigurarea	informaţiilor	
necesare	 în	activitatea	de	 supraveghere	 şi	 control.	 În	acest	 sens,	CSSPP	a	organizat	un	 sistem	pentru	
documentarea	 şi	 distribuirea	 tuturor	 informaţiilor	 necesare	 entităţilor	 raportoare	 în	 vederea	 întocmirii	
rapoartelor	solicitate	de	CSSPP.

Serviciile informatice în cadrul CSSPP

În	cursul	anului	2008,	pentru	activitatea	de	supraveghere	au	fost	proiectate	şi	implementate	10	aplicaţii	
informatice	(Tabel	25).

57	Acordul	de	cooperare	între	autorităţile	de	supraveghere	financiară,	băncile	centrale	şi	ministerele	de	finanţe	din	Uniunea	
Europeană	privind	stabilitatea	financiară	transfrontalieră,	intrat	în	vigoare	la	data	de	1	iunie	2008.

58	CNPAS	este	instituţia	de	evidenţă	şi	administrează	Registrul	Participanţilor	din	sistemul	pensiilor	administrate	privat.
59	Astfel,	în	urma	evaluării	ofertelor	tehnice	primite	şi	selecţiei	furnizorului,	CSSPP	a	asigurat	condiţiile	de	implementare	a	apli-

caţiei	informatice;	aplicaţia	se	află	în	acest	moment	în	faza	de	testare,	urmând	ca	punerea	în	funcţiune	să	aibă	loc	în	cursul	
lunii	Aprilie	2009.
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Tabel 25 Aplicaţii	informatice	pentru	Supraveghere

Preluarea	automată	a	datelor	de	 la	entităţile	raportoare	(administratori,	depozitari,	agenţi	de	1. 
marketing	persoane	juridice);	toate	datele	raportate	reprezintă	fişiere	semnate	cu		semnătură	
electronică	extinsă.
Validarea	apartenenţei	la	fonduri,	ca	urmare	a	finalizării	etapei	de	aderare	iniţiala	a	participanţi-2. 
lor	la	fondurile	de	pensii	private	(detectarea	şi	reconcilierea	multiplelor	aderări).
Evidenţa	apartenenţei	la	fondurile	de	pensii	private	(datele	primare	sunt	furnizate	de	CNPAS);	3. 
sunt	gestionate	datele	referitoare	la	aderarea,	transferul	şi	repartizarea	aleatoare	a	participan-
ţilor.
Gestiunea	contribuţiilor	la	fondurile	de	pensii	private	(datele	primare	sunt	furnizate	de	CNPAS).4.	
Redistribuirea	 participanţilor	 care	 au	 aderat	 la	 fondurile	 care	 au	 solicitat	 încetarea	 activităţii	5. 
(AG2R,	Marfin,	MKB,	Zepter)	la	celelalte	fonduri	de	pensii	private.
Colectarea	şi	prelucrarea	automată	a	raportărilor	zilnice	referitoare	la	activul	net	şi	la	valoarea	6. 
unităţii	de	fond	primite	de	la	administratorii	de	fonduri	şi	de	la	depozitarii	acestora.
Colectarea	şi	prelucrarea	datelor	de	bilanţ	(aplicaţia	preia	informaţiile	din	bilanţurile	raportate	7. 
de	administratorii	de	fonduri	de	pensii	pentru	propria	activitate,	cât	şi	pentru	situaţia	financiară	
a	fondurilor	administrate;	suplimentar,	se	prelucrează	şi	bilanţurile	raportate	de	agenţii	de	mar-
keting	persoane	juridice).
Colectarea	şi	prelucrarea	automată	a	rapoartelor	referitoare	la	taxele	de	funcţionare	a	agenţilor	8.	
de	marketing	persoane	juridice	(urmând	a	fi	extins	în	2009	şi	pentru	celelalte	entităţi	care	dato-
rează	CSSPP	taxe	de	funcţionare).
Actualizarea	tabelelor	de	descriere	a	relaţiilor	contractuale	încheiate	între	administratorii	de	fon-9. 
duri	de	pensii	private	şi	agenţii	de	marketing	persoane	juridice.
Predarea	către	CNPAS	a	datelor	necesare	pentru	analiza	automată	a	înregistrărilor,	rapoartelor	10.	
aferente	aderării	participanţilor	la	sistemul	de	pensii	private

În	cazul	activităţii	de	control,	pe	parcursul	anului	2008,	au	fost	proiectate	3	sisteme	informatice	(Tabel	
26).

Tabel 26 Aplicaţii	informatice	pentru	Control	

Proiectarea	şi	implementarea	unei	aplicaţii	pentru	căutarea	în	Registrul	Participanţilor	(după	mai	1. 
multe	criterii,	de	ex:	cnp,	nume,	prenume,	serie	act	de	aderare,	cod	agent,	etc.);	aceeaşi	apli-
caţie	este	folosită	şi	pentru	căutarea	în	Registrul	raportărilor	multiple.
Preluarea	în	format	electronic	a	deciziilor	Direcţiei	Control	privind	apartenenţa	participanţilor	la	2. 
fondurile	private	de	pensii	şi	analiza	acestora	în	raport	cu	modul	de	rezolvare	a	sesizărilor	parti-
cipanţilor	şi	predarea	lor	CNPAS	în	vederea	operării	acestora	în	Registrul	Participanţilor.
Proiectarea	şi	implementarea	stocării	în	format	electronic	a	peste	5.000.000	acte	individuale	de	3. 
aderare	(copii	scanate);	aceste	imagini	scanate	sunt	asociate	bazei	de	date	a	Registrului	Parti-
cipanţilor.

Şi	 pentru	 activităţile	 care	 se	 desfăşoară	 în	 procesul	 de	 autorizare-avizare,	 au	 fost	 asigurate	 diverse	
servicii	informatice	pentru	proiectarea	şi	implementarea:	Registrului	Agenţilor	de	Marketing	Persoane	Juridice60 
şi	Registrului	Agenţilor	de	Marketing	Persoane	Fizice61		precum	şi	actualizarea	bazei	de	date	aferente	Entităţilor	
Autorizate	–	pentru	validarea	aderărilor.

În	 cazul	 colaborării	 în	 vederea	 realizării	 studiilor	 şi	 publicaţiilor,	 serviciile	 informatice	 au	 proiectat	 şi	
implementat	un	modul	informatic	pentru	prezentarea	informaţiilor	de	sinteză	asupra	sistemului	de	pensii62.
	 De	 asemenea,	 a	 fost	 asigurată,	 prin	 operaţiuni	 cu	 caracter	 zilnic	 sau	 lunar,	 administrarea	Sistemelor		

Informatice	ale	CSSPP63. 

60	Avizare	şi	retragere	aviz,	persoane	de	contact,	extragerea	de	informaţii	în	scopul	constituirii	tabelelor	de	validare	a	aderărilor	
–	datele	se	predau	la	CNPAS.

61	Avizare	şi	retragere	aviz,	actualizarea,	extragerea	de	informaţii	în	scopul	constituirii	tabelelor	de	validare	a	aderărilor	–	se	
predau	la	CNPAS.

62	 Informaţii	 despre	aderarea	 şi	 transferul	 participanţilor,	 contribuţiile	 participanţilor,	 repartiţia	participanţilor	 la	 fonduri,	 în	
funcţie	de	vârstă	şi	sex,	activele	nete	aflate	în	administrare	şi	comisioane	deduse	de	societăţile	de	administrare.

63	 	Salvarea	sub	forma	copiilor	de	siguranţă	pentru	fişierele	utilizatorilor,	a	mesajelor	de	email,	a	fişierelor	conţinute	în	Serverul	
ce	găzduieşte	Portalul	de	colectare	şi	distribuţie	a	Raportărilor,	a	fişierelor	conţinute	în	Serverul	Principal	de	gestiune	a	Ba-
zelor	de	Date,	etc.,	precum	şi	serviciile	de	salvare	sub	forma	copiilor	de	siguranţă	pe	medii	de	stocare	permanentă	(discuri	
optice)	a	fişierelor	conţinute	în	Serverul	destinat	raportării	Actelor	Individuale	de	Aderare	a	Participanţilor.
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II.16. PUBLICAŢIILE CSSPP

În luna mai 2008, potrivit prevederilor legale64, CSSPP a publicat Raportul anual de activitate – 2007 şi 
Evoluţia sistemului pensiilor private din România în 2007. Rapoartele, redactate într-o formă vizuală şi într-un 
limbaj accesibil, după ce au fost înaintate Parlamentului pentru dezbatere şi aprobare, au fost puse la dispoziţia 
publicului interesat şi au fost publicate pe web site-ul CSSPP – www.csspp.ro.

Începând din luna noiembrie 2008, CSSPP a publicat lunar, pe site-ul propriu şi un buletin lunar care conţine 
principalele date statistice ale lunii anterioare publicării precum şi o listă a actelor emise de către instituţie. De 
asemenea, au mai fost postate pe site-ul CSSPP rapoarte trimestriale şi semestriale privind activitatea entităţilor 
de pe piaţa pensiilor private din România, precum şi analize privind sistemul pensiilor private din România şi 
comparaţii cu sisteme similare din state membre UE.

II.17. STABILITATEA FINANCIARĂ

Evoluţiile sistemului financiar din România au determinat autorităţile responsabile cu autorizarea, 
reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor componente ale sistemului financiar să conlucreze pentru a 
asigura transparenţa şi integritatea sistemului financiar şi a pieţelor sale componente, respectarea cadrului legal 
aplicabil, precum şi lărgirea cadrului naţional de stabilitate financiară.

Cerinţele Uniunii Europene referitoare la managementul crizelor financiare, la care statele membre - prin 
urmare şi România - trebuie să se alinieze, în vederea întăririi capacităţii autorităţilor naţionale de a gestiona 
potenţialele situaţii de criză financiară, impun existenţa unui acord de cooperare între toate autorităţile naţionale 
de supraveghere a sistemului financiar, banca centrală şi ministerul de finanţe, având ca obiectiv central schimbul 
de informaţii, precum şi prevenirea, evaluarea şi gestionarea potenţialelor probleme cu impact sistemic. În 
vederea implementării acestor cerinţe, la data de 31 iulie 2007 a fost semnat Acordul   între   Ministerul Economiei 
şi Finanţelor, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de   Pensii   Private pentru cooperare în domeniul stabilităţii 
financiare şi al gestionării crizelor financiare, în baza căruia a fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Stabilitate 
Financiară.

Criza financiară  declanşată  de criza ipotecară din Statele Unite din a doua jumătate a anului 2007, a 
avut  în  cazul pensiilor private la nivel global efecte negative majore. La sfârşitul anului 2008, activele tuturor 
fondurilor de pensii ale statelor membre OECD65 au scăzut cu 1,3 miliarde USD (20% faţă de decembrie 2007). 
Dacă se adaugă şi activele conturilor individuale de pensii suma se ridică la 5 miliarde de USD.

Având în vedere rolul şi atribuţiile sale de reglementare, supraveghere şi control al activităţii sistemului 
de pensii private din România, în această perioadă de turbulenţă manifestată pe pieţele financiare, CSSPP a luat 

o serie de măsuri pentru protejarea activelor participanţilor la fondurile de pensii.

În domeniul reglementării

1. Aprobarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor 
de pensii administrate privat în titluri de stat şi a Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei 
maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat. Conform prevederilor celor două 
acte normative mai sus menţionate, pentru o perioadă de maximum 365 de zile, administratorii fondurilor de 

64 OUG nr.50/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.313/2006, prevede la art.26 că, în termen de 6 luni de la 
sfârşitul fiecărui an calendaristic, CSSPP publică într-o broşură, un raport privind evoluţia şi funcţionarea fondurilor de pensii 
private, performanţa administratorilor şi a entităţilor implicate în acest domeniu, în anul precedent. Acest raport trebuie 
să cuprindă o analiză comparativă a activităţii tuturor administratorilor şi furnizorilor de pensii private, măsurile adoptate 
de către CSSPP pentru protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor şi asigurarea bunei funcţionări a sistemului de 
pensii private, precum şi alte informaţii de interes general.  Art. 18 al OUG nr.50/2005 prevede că, cel târziu până la data 
de 31 mai a fiecărui an, CSSPP trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci şi celor de muncă 
şi protecţie socială ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, raportul său anual de activitate, raportul anual de audit financiar şi 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în şedinţă comună a Camerelor. 

65  2008 OECD – Pension Markets in Focus – December 2008 – Issue 5. OECD numără 30 state membre, 10 state în curs de 
aderare. România nu este stat membru.
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pensii	(Tabel	27):

Tabel 27 Modificarea	temporară	a	limitei	maxime	aplicabile	investiţiilor	fondurilor	de	pensii	

pot	 să	 investească	 activele	 fondurilor	 de	 pensii	 într-un	 procent	mai	mare	 de	 70%	 în	 titluri	 de	 stat,	 

indiferent	de	scadenţa	acestora;

sunt	exoneraţi	de	obligaţia	de	a	respecta	limitele	minime	prevăzute	de	prospectele	schemelor	de	pensii	 

pentru	 investiţiile	 în	 alte	 instrumente	 financiare	 decât	 titlurile	 de	 stat,	 această	 prevedere	 vizând	 în	
principal	investiţiile	în	instrumente	financiare	cu	grad	ridicat	de	risc;

pot	să	plaseze	activele	fondurilor	de	pensii	în	depozite	şi	conturi	curente	în	lei	sau	valută	la	o	singură	 

instituţie	de	credit	 în	procent	de	maximum	5%	din	activul	 fondului,	pentru	diminuarea	expunerii	 pe	
emitent	şi	pe	cale	de	consecinţa	a	riscului	asociat.

2. Elaborarea	unor	reglementari	secundare	care	au	rolul	de	a	proteja	activele	participanţilor	la	fonduri	de	deprecieri	
majore	cauzate	de	o	administrare	proastă.	Astfel,	s-au	stabilit	condiţiile	de	instituire	şi	desfăşurare	a		măsurii	de	
supraveghere	sau		administrare	specială	care	să	aibă	ca	efect	redresarea	fondului	sau	retragerea	autorizaţiei	de	
administrare	a	administratorului	neperformant	şi	transferarea	participanţilor	şi	a	activelor	personale	ale	acestora	
la	alte	fonduri,	care	au	obţinut	rezultate	bune	din	administrare.
3. Modificarea	 	Normelor	 privind	 evaluarea	activelor	 fondurilor	 de	pensii.	Modificările	 au	 fost	 determinate	de	
necesitatea	implementării	unor	metode	de	evaluare	prudenţiale	şi	unitare	a	activelor	fondurilor	de	pensii,	adaptate	
condiţiilor	pieţei	din	România,	cu	scopul	de	a	evita	fenomene	cu	consecinţe	negative	asupra	activelor	participanţilor	
la	fondurile	de	pensii	private.
4.	Elaborarea	proiectului	Legii	privind	înfiinţarea	şi	funcţionarea	Fondului	de	Garantare	a	Pensiilor	Private	(în	curs	
de	dezbatere	publică),	lege	care	vine	să	completeze	cadrul	legal	de	reglementare	a	sistemului	de	pensii	private	
prin	crearea	unui	instrument	de	garantare	a	activelor	personale	ale	participanţilor	precum	şi	de	plată	a	viitoarelor	
pensii.

În domeniul supravegherii şi controlului

1.	Monitorizarea	investiţiilor	fondurilor	de	pensii,	având	în	vedere	faptul	că	scăderea	valorii	de	piaţă	a	instrumentelor	
tranzacţionate	pe	pieţele	interne	şi	externe	conduce	la	diminuarea	valorii	activelor	fondurilor	de	pensii	private,	
scădere	care	se	poate	înregistra	şi	în	cazul	în	care	emitenţii	de	instrumente	financiare	pe	aceste	pieţe	se	confruntă	
cu	dificultăţi.	
2. În	 acelaşi	 timp	 a	 fost	monitorizată	 activitatea	 administratorilor	 fondurilor	 de	 pensii	 care	 au	 ca	 acţionariat	
societăţi/grupuri	financiare	internaţionale.	
3.	S-a	efectuat	analiza	impactului	cheltuielilor	generate	de	activitatea	de	marketing	desfăşurată	în	perioada	de	
aderare	iniţială	la	fonduri	asupra	situaţiei	financiare	a	administratorilor	de	fonduri	de	pensii.	

În domeniul relaţiilor  interinstituţionale 

CSSPP	face	parte	din	Comitetul	Naţional	pentru	Stabilitate	Financiară	(CNSF)66.	Obiectivul	central	al	acestui	
Comitet	constă	în	asigurarea	stabilităţii	sistemului	financiar,	prin	promovarea	unui	schimb	de	informaţii	permanent	
şi	eficient	 între	autorităţile	membre,	precum	şi	prin	evaluarea,	prevenirea	şi,	după	caz,	gestionarea	situaţiilor	
de	criză	financiară	la	nivelul	instituţiilor	financiare	individuale,	a	grupurilor	financiare	sau	a	pieţei	financiare	în	
ansamblu.	În	acest	sens,	CSSPP	a	participat,	la	nivelul	conducerii,	cât	şi	la	nivel	de	experţi,	în	cadrul	Comitetelor	
de	 lucru.	 Prin	 colaborarea	părţilor	 semnatare	ale	Acordului,	 în	2008	a	 fost	 întocmit	documentul	de	 raportare	
transmis	Grupului	de	acţiune	constituit	la	nivelul	Băncii	Central	Europene	pentru	analiza	gradului	de	implementare	
a	cadrului	analitic	comun	de	evaluare	a	impactului	sistemic	al	crizelor	financiare.	

66	 	Înfiinţat	prin	încheierea,	la	data	de	31	iulie	2007,	a		Acordului		între		Ministerul	Economiei	şi	Finanţelor,	Banca	Naţională	
a	României,	Comisia	Naţională	a	Valorilor	Mobiliare,	Comisia	de	Supraveghere	a	Asigurărilor	şi	Comisia	de	Supraveghere	a		
Sistemului		de		Pensii		Private,	pentru	cooperare	în	domeniul	stabilităţii	financiare	şi	al	gestionării	crizelor	financiare.
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În domeniul relaţiilor internaţionale

La	nivel	european,	CSSPP,	 în	calitate	de	autoritate	de	supraveghere	a	sistemului	de	pensii	private	din	
România,	 a	 semnat	 Acordul67	 de	 cooperare	 între	 autorităţile	 de	 supraveghere	 financiară,	 Băncile	 Centrale	 şi	
Ministerele	 de	 Finanţe	 din	 Uniunea	 Europeană	 privind	 stabilitatea	 financiară	 transfrontalieră,	 care	 a	 intrat	 în	
vigoare	la	data	de	1	iunie	2008.

În	 calitate	 de	 membru	 CEIOPS,	 CSSPP	 a	 contribuit	 la	 elaborarea	 documentelor	 legate	 de	 analiza	 şi	
evaluarea	stabilităţii	 instituţiilor	financiare	 la	nivel	european,	prin	transmiterea	de	 informaţii	şi	date	 legate	de	
sistemul	de	pensii	private	din	România	către	Comitetul	pentru	Stabilitate	Financiară.

 

67	Memorandum	of	Understanding	on	cooperation	between	the	financial	supervisory	authorities,	Central	Banks	and	Finance	
Ministries	of	the	European	Union	on	cross-border	financial	stability.
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CAPITOLUL III

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
PENTRU ANUL 2008

            În	conformitate	cu	prevederile	O.U.G.nr.	50/2005	privind	înfiinţarea,	funcţionarea	şi	organizarea	Comisiei	
de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private,	sursele	de	constituire	a	veniturilor	Comisiei	sunt	următoarele:	

taxe	de	autorizare	şi	avizare¾ 

taxe	de	funcţionare	şi	administrare	plătite	lunar¾ 

venituri	provenite	din	donaţii,	publicaţii	şi	din	alte	surse	legale¾ 

Veniturile	proprii	realizate	în	anul	2007,		au	constituit	drept		sursă	de	finanţare	a	cheltuielilor	necesare	
activităţii	anului	2008.	Volumul	total	al	veniturilor	a	fost	în	sumă	de	25.304	mii	lei,	reprezentat,	în	proporţie	de	
97,58	%	de	taxe	de	autorizare	şi	avizare,	ca	urmare	a		activităţii	susţinute	a	anului	2007,	pentru	autorizarea	şi	
avizarea	entităţilor	pe	Pilonul	II	şi	Pilonul	III	de	pensii	private.	Volumul	încasărilor	din	taxe	de	autorizare	şi	avizare	
a	fost	de	24.691	mii	lei,	iar	excedentul	anului	s-a	cuantificat	la	22.565	mii	lei.	
							 În	anul	2008	ponderea		importantă	în	volumul	veniturilor,	a	fost	constituită	din	sumele	încasate	din	taxe	
de	administrare	şi	funcţionare.	

Tabel  28	Execuţia	bugetului	de	venituri	şi	cheltuieli	la		31.12.2008

 Indicator      Program
      mii lei

    Realizat
     mii lei

I. VENITURI TOTALE: 7.530 7.379

1 Venituri din taxe, total: 6.602 5.265

1.1 -	venituri	din	taxe	de	autorizare	şi	avizare 2458 1504

1.2 -	venituri	din	taxe	de	funcţionare	şi	administrare 4094 3726

1.3 -	venituri	din	alte	taxe 50 35

2. Alte venituri 928 2.114

II. CHELTUIELI TOTALE: 16.253 11.319

1. Cheltuieli curente, total: 15.435 10.871

1.1 - cheltuieli	de	personal 11.002 7.930

1.2 - cheltuieli	cu	bunurile	şi	serviciile 4.265 2.785

1.3 - alte	cheltuieli	curente 168 156

2. Cheltuieli de capital 818 448

III. EXCEDENT/DEFICIT : -8.723 -3.940

Veniturile	totale	încasate	în	anul	2008	au	fost	în	sumă	de	7.379	mii	lei,	reprezentând	97,99	%	din	prevederile	
aprobate	prin	bugetul	de	venituri	şi	cheltuieli.	

Veniturile din taxe				încasate	în	anul	2008		au	fost	în	sumă	de		5.265	mii	lei,	reprezentând	79,75	%	
din		prevederile	aprobate	prin	bugetul	de	venituri	şi	cheltuieli,	din	care:		

veniturile	din	taxe	de	autorizare	–	s-au	realizat	în	procent	de	42,64%.- 
veniturile	din	taxe	de	avizare	–	s-au	realizat	în	procent	de	92,08%.- 
veniturile	din	taxe	de	administrare	–	s-au	realizat	în	procent	de		94,38%.- 
veniturile	din	taxe	de	funcţionare	–	s-au	realizat	în	procent		de	89,93%.- 

Cheltuielile totale	ale	anului	2008,	au	 fost	 în	sumă	de	11.319	mii	 lei,	 reprezentând	69,64	%	din	
prevederile	aprobate	prin	bugetul	de	venituri	şi	cheltuieli,	iar		cheltuielile curente	au	fost	în	sumă	de	10.871	mii	
lei,	reprezentând	70,43	%	din	prevederile	bugetului	de	venituri	şi	cheltuieli.

În	anul	2008,	Comisia	a	beneficiat	de	susţinere	financiară	din	partea	Băncii	Mondiale	pentru	achiziţionarea	
de	 software,	 în	 principal,	 în	 vederea	 eficientizării	 supravegherii	 prudenţiale	 a	 activităţii	 administratorilor	 şi	
fondurilor	de	pensii	private.
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Fig.11			Structura	veniturilor	2008	(%)

Volumul	total	al	veniturilor	încasate,	a	fost	în	sumă	de	7.379	mii	lei,	din	care:	taxe	în	sumă	de	5.265	mii	lei	şi	
alte	venituri	în	sumă	de	2.114	mii	lei.	În	categoria	altor	venituri,	o	pondere	importantă	au	înregistrat-o	veniturile	
financiare.

Fig.12	Structura	cheltuielilor	2008(%)

Volumul	total	al	cheltuielilor,	a	fost	în	sumă	de	11.319	mii	lei,	din	care	cheltuieli	curente:	10.871	mii	lei	şi	cheltuieli	
de	capital:	448	mii	lei.
 
	 Raportate	la	total	venituri	încasate,	cheltuielile	anului	2008	au	reprezentat	153%.	
Volumul	 cheltuielilor	 curente	a	 fost	 în	 sumă	de	10.871	mii	 lei,	 din	 care	 cheltuieli	 de	personal:	 7.930	mii	 lei,	
cheltuieli	cu	bunurile	şi	serviciile:	2.785	mii	lei	şi	alte	cheltuieli	curente:	156	mii	lei.
	 Deficitul	bugetului	anului	2008,	în	sumă	de	3.940		mii	lei,	a	fost	suportat	din	excedentul	anului	2007.
La	finele	anului	2008	nu	au	existat	restanţe	la	plată	a	obligaţiilor	către	bugetul	de	stat,	bugetul	asigurărilor	sociale	
de	stat,	bugetul	asigurărilor	sociale	de	şomaj	sau	bugetul	asigurărilor	sociale	de	sănătate.
	 Disponibilul	din	venituri	proprii	existent	la	sfârşitul	anului,	în	sumă	de	19.656	mii	lei,	va	constitui	sursă	de	
finanţare	pentru	cheltuielile	operaţionale	şi	de		investiţii,	în	anul	următor.	
	 Situaţiile	financiare	anuale	au	fost	elaborate	având	în	vedere	prevederile	Legii	contabilităţii,	Legii	Finanţelor	
Publice,	O.M.F.P.	nr.	1917/2005,	O.M.F.P.	nr.	3769/2008		privind	întocmirea		şi	depunerea	situaţiilor	financiare	ale	
instituţiilor	publice	la	31	decembrie	2008	şi	a	prevederilor	O.M.F.P.	nr.	3647/2008	privind	încheierea	exerciţiului	
bugetar	al	anului	2008	(Anexa	A	şi	Anexa	B,	pag.	48	-	50).
	 Auditarea	Situaţiilor	financiare	ale	Comisiei	la	data	de	31.12.2008,	a	fost	efectuată	de	către	firma	de	audit		
Deloitte	Audit	S.R.L	,	membră	a	Camerei	Auditorilor	Financiari	din	România.
	 Comparativ	cu	anul	2007,	activitatea	Comisiei	s-a	dezvoltat,	 în	principal,	 în	domeniul	supravegherii	şi		
controlului	sistemului	de	pensii	private.		
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ANEXA A.	Bilanţul	contabil	întocmit	la	data	de	31.12.2008

Nr.
Crt. Denumirea	indicatorilor

Cod	
rand

Sold	la
începutul
anului		(lei)

Sold	la
sfârşitul
anului	(lei)

A. ACTIVE

A. ACTIVE NECURENTE

1. Active fixe necorporale
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293)

01 		85094 144086

2. Instalaţii	tehnice,	mijloace	de	transport,	animale,	plantaţii,	aparatură	birotică	şi	alte	active	corporale
(ct.213+214+231-281-291-293)

02 667198 973572
              

3. Terenuri	şi	clădiri	(ct.211+212+231-281-291-293) 03 0 0

4. Alte	active	nefinanciare	(ct.215) 04 0 0

5. Active	financiare	necurente	(invesţii	pe	tremen	lung)	peste	un	an	(ct.260+265+267-296) 05 0 0

6. Creanţe	necurente	–	sume	ce	urmează	a	fi	încasate	după	o	perioadă	mai	mare	de	un	an	(ct.4112+
4282+4612-4912-4962)

06 0 0

7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06) 07 752292 1117658

ACTIVE CURENTE

1. Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+
356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	

08 161631 304940

2. Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an – Total
(rd.10+11+12), din care:

09 0 561975

Creanţe din operaţiuni comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+
425+4282+4611+	473+481+482+483-4911-4961+5187)	din care:

10 0 160028

Creanţe comerciale (ct.4111+4118+413+418+4611-4911-4961) 10	bis 0 0

Creanţe bugetare (ct.461+431+437+4424+4428+444+446+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+
4684+4687+469-497) din care:

11 0 401947

Creanţele bugetului general consolidat
(ct.461+463+464+465+4664+4665-497)

11 bis 0 0

Creanţe din operatiuni cu Comunitatea Europeana
(ct.4501+4503+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4572+4573+4581
+4583+473+474)

12 0 0

3. Investiţii pe termen scurt (ct.505-595) 13 0 0

4. Conturi la trezorerie si bănci (rd.15+17) din care: 14 23603568 19656320

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie
(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+
5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+
556+557+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)

15 23602918 19655879

Din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744) 16 18000000 18000000

Conturi la bănci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+
5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)

17 650 441

Din care:depozite(ct.5153) 18 0 0

5. Cheltuieli în avans (ct.471)
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)

19
20

0
23765199

16371
20539606

TOTAL ACTIVE (rd.07+20) 21 24517491 21657264

B. DATORII 22

Datorii necurente – sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 23

1. Sume necurente de plată (ct.403+405+4042+269+4622+509) din care: 24 0 0

Datorii comerciale (ct.4042+4622) 24	bis 0 0

2. Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169) 25 0 180233

3. Provizione (ct.151) 26 0 0

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26) 27 0 180233

1. DATORII CURENTE- sume ce trebuie plătite într-o perioadă de pană la un an-Total (rd.29+30+31), din care: 28 90590 131947

Datorii comerciale şi avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269) din care: 29 53220 64602

Datorii comerciale (ct.401+403+4041+405+408+4621) 29 bis 18720 39052

Datorii către bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675) 30 37370 67345

Datorii către Comunitatea Europeană (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+
4544+4552+4554+4564+4584+473)

31 0 0

2. Imprumuturi pe termen scurt-sume ce trebuie plătite într-o perioadă de pană la un an (ct.5186+5191+
5192+5194+5195+5196+5197+5198)

32 0 0

3. Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plătite în cursul exerciţiului curent 
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169)

33 0 0

4. Salariile angajaţilor şi contribuţiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) 34 346655 609054

5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.422+424+429) 35 0 0

6. Venituri in avans (ct.472) 36 0 0

7. Provizioane (ct.151) 37 0 0

TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37) 38 437245 741001

Total datorii (rd.27+38) 39 437245 921234

ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.40=rd.21-39=rd.47) 40 24080246 20736030

C. CAPITALURI PROPRII 41

1. Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139) 42 0 0

2. Rezultatul reportat    (ct.117-sold	creditor) 43 1515164 24672304

3. Rezultatul reportat   (ct.117-sold	debitor) 44 0 0

4. Rezultatul patrimonial al exerciţiului  (ct.121-sold	creditor) 45 22565082 0

5. Rezultatul patrimonial al exerciţiului   (ct.121-sold	debitor) 46 0 3936274

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46) 47 24080246 20736030
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ANEXA B.		Contul	de	Executie	a	Bugetului	Instituţiilor	Publice	–	Cheltuieli	
la	data	de	31	decembrie	2008

DENUMIREA 
INDICATORILOR*)

Cod 
indicator Credite bugetare Angajamente 

bugetare
Angajamente 

legale
Plati 

efectuate

Angaja-
mente 

legale de 
platit

Cheltuieli 
efective

initiale definitive

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7

TOTAL CHELTUIELI 14.768.187 16.252.720 12.034.815 12.034.815 11.319.362 715.453 11.306.954

CHELTUIELI CURENTE 01 14.088.376 15.434.910 11.586.763 11.586.763 10.871.310 715.453 11.008.176

CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10.933.968 11.001.690 8.606.993 8.606.993 7.390.592 676.401 8.226.357

Cheltuieli	salariale	in	bani 10.01 8.290.505 8.358.228 6.793.100 6.793.100 6.289.803 503.297 6.432.486

Cheltuieli	salariale	in	natura 10.02 177.170 177.170 105.994 105.994 105.994 - 105.994

Contributii 10.03 2.466.293 2.466.292 1.707.899 1.707.899 1.534.795 173.104 1.687.877

BUNURI SI SERVICII 20 3.009.403 4.264.970 2.823.866 2.823.866 2.784.814 39.052 2.625.915

Bunuri	si	servicii 20.01 928.536 1.224.763 778.237 778.237 753.552 24.685 733.789

Bunuri	de	natura	obiectelor	de	
inventar 20.05 121.909 228.551 143.771 143.771 143.771 - 12.118

Deplasari,	detasari,	transferari 20.06 386.793 458.034 156.584 156.584 156.584 - 156.584

Carti,	publicatii	si	materiale	
documentare 20.11 12.000 17.000 9.489 9.489 9.489 - 9.489

Consultanta	si	expertiza 20.12 94.300 446.150 43.973 43.973 43.973 - 43.973

Pregatire	profesionala 20.13 82.500 187.500 175.899 175.899 175.899 - 175.899

Protectia	muncii 20.14 51.470 51.470 31.145 31.145 31.145 - 31.145

Cheltuieli	judiciare	si	
extrajudiciare	derivate	din	actiuni	
in	reprezentarea	intereselor	
statului,	potrivit	dispozitiilor	legale

20.25 - 25.000 - - - - -

Alte	cheltuieli 20.30 1.331.895 1.626.502 1.484.768 1.484.768 1.470.401 14.367 1.462.918

DOBANZI 30 - 17.750 9.582 9.582 9.582 - 9.582

Alte	dobanzi 30.03 - 17.750 9.582 9.582 9.582 - 9.582

Alte transferuri 55 145.005 150.500 146.322 146.322 146.322 - 146.322

Transferuri	curente	in	
strainatate(catre	organizatii	
internationale)

55.02 145.005 150.500 146.322 146.322 146.322 - 146.322

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 679.811 817.810 448.052 448.052 448.052 - 298.778

ACTIVE NEFINANCIARE  71 679.811 817.810 448.052 448.052 448.052 - 298.778

Excedent 91.01 - - - - - - -

Deficit 92.01 - - - - - - -
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Către	Consiliul	Comisia	de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private
Bucureşti,	România

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situaţiilor fi nanciare
1 Am	auditat	situaţiile	fi	nanciare	anexate	ale	Comisiei	de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private	(“Comisia”)	

care	 cuprind	 bilanţul	 la	 data	 de	 31	 decembrie	 2008,	 contul	 de	 rezultat	 patrimonial,	 situaţia	modifi	cărilor	
capitalului	şi	situaţia	fl	uxurilor	de	trezorerie	pentru	exerciţiul	fi	nanciar	încheiat	la	această	dată	şi	un	sumar	al	
politicilor	contabile	semnifi	cative	şi	alte	note	explicative.	Situaţiile	fi	nanciare	menţionate	se	referă	la:	

Activ	net/Total	capitaluri	proprii:		 	 	 	 								 	20.736.030	RON• 
Rezultatul	patrimonial	al	exerciţiului	–pierdere:											 											 	 			3.936.274	RON• 

Situaţiile	fi	nanciare	ale	Comisiei	pentru	anul	încheiat	la	31	decembrie	2007	au	fost	auditate	de	către	un	alt	
auditor,	care	a	exprimat	o	opinie	fără	rezerve	asupra	acelor	situaţii	fi	nanciare,	datată	30	aprilie	2008.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile fi nanciare

2	 Conducerea	Comisiei	este	responsabilă	pentru	întocmirea	şi	prezentarea	adecvată	a	acestor	situaţii	fi	nanciare	
în	 conformitate	 cu	 Ordinul	 MFP	 nr.1917/2005	 privind	 organizarea	 şi	 conducerea	 contabilităţii	 instituţiilor	
publice	cu	modifi	cările	ulterioare	şi	cu	politicile	contabile	descrise	 în	notele	 la	situaţiile	fi	nanciare.	Această	
responsabilitate	 include:	 proiectarea,	 implementarea	 şi	 menţinerea	 unui	 control	 intern	 relevant	 pentru	
întocmirea	şi	prezentarea	adecvată	a	situaţiilor	fi	nanciare	care	să	nu	conţină	denaturări	semnifi	cative,	datorate	
fraudei	sau	erorii;	selectarea	şi	aplicarea	politicilor	contabile	adecvate;	elaborarea	unor	estimări	contabile	
rezonabile	în	circumstanţele	date.	

Responsabilitatea auditorului

3	 Responsabilitatea	noastră	este	ca,	pe	baza	auditului	efectuat,	să	exprimam	o	opinie	asupra	acestor	situaţii	
fi	nanciare.	Noi	am	efectuat	auditul	conform	Standardelor	de	Audit	emise	de	Camera	Auditorilor	Financiari	din	
România	şi	a	Standardelor	Internaţionale	de	Audit.	Aceste	standarde	cer	ca	noi	să	respectăm	cerinţele	etice,	
să	planifi	căm	şi	să	efectuăm	auditul	în	vederea	obţinerii	unei	asigurări	rezonabile	că	situaţiile	fi	nanciare	nu	
cuprind	denaturări	semnifi	cative.	

4	 Un	 audit	 constă	 în	 efectuarea	 de	 proceduri	 pentru	 obţinerea	 probelor	 de	 audit	 cu	 privire	 la	 sumele	 şi	
informaţiile	prezentate	 în	situaţiile	fi	nanciare.	Procedurile	selectate	depind	de	raţionamentul	profesional	al	
auditorului,	incluzând	evaluarea	riscurilor	de	denaturare	semnifi	cativă	a	situaţiilor	fi	nanciare,	datorate	fraudei	
sau	erorii.	În	evaluarea	acestor	riscuri,	auditorul	ia	în	considerare	controlul	intern	relevant	pentru	întocmirea	
şi	prezentarea	adecvată	a	situaţiilor	fi	nanciare	ale	Comisiei	pentru	a	stabili	procedurile	de	audit	relevante	în	
circumstanţele	date,	dar	nu	şi	în	scopul	exprimării	unei	opinii	asupra	efi	cientei	controlului	intern	al	Comisiei.	
Un	audit	include,	de	asemenea,	evaluarea	gradului	de	adecvare	a	politicilor	contabile	folosite	şi	rezonabilitatea	
estimărilor	contabile	elaborate	de	către	conducere,	precum	şi	evaluarea	prezentării	situaţiilor	fi	nanciare	luate	
în ansamblul lor.

5	 Considerăm	ca	probele	de	audit	pe	care	 le-am	obţinut	sunt	sufi	ciente	şi	adecvate	pentru	a	constitui	baza	
opiniei	noastre	de	audit.

Opinia 

6 În	opinia	noastră,	situaţiile	fi	nanciare	prezintă	cu	fi	delitate	sub	toate	aspectele	semnifi	cative,	poziţia	fi	nanciară	
a	Comisiei	de	Supraveghere	a	Sistemului	de	Pensii	Private	la	31	decembrie	2008,	precum	şi	rezultat	patrimonial,	
fl	uxurile	de	 trezorerie	pentru	anul	 încheiat	 la	 această	dată,	 în	 conformitate	 cu	Ordinul	MFP	nr.1917/2005	

Deloitte Audit SRL

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
Intrare Est, Etaj 3
Sector 1, Bucureşti, 011141
România
Tel:  + 40 (21) 222 16 61
Fax: + 40 (21) 222 16 60
www.deloitte.ro
Reg.Com.: J40/6775/1995
C.U.I.: 77569
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privind	organizarea	şi	 conducerea	contabilităţii	 instituţiilor	publice	 cu	modifi	cările	ulterioare	 şi	 cu	politicile	
contabile	descrise	în	notele	la	situaţiile	fi	nanciare.

Evidenţierea unor aspecte

7 Fără	a	exprima	rezerve	la	opinia	noastră,	atragem	atenţia	asupra	faptului	că	în	2008,	Comisia	a	înregistrat	
o	corecţie	rezultată	din	contabilitatea	de	angajament,	în	legătură	cu	recunoaşterea	veniturilor	şi	cheltuielilor	
pentru	anul	încheiat	la	31	decembrie	2007.	În	conformitate	cu	legislaţia	românească,	corecţia	a	fost	înregistrată	
prin	rezultatul	reportat.	Efectul	acestei	corecţii	este	descris	în	notele	explicative	la	aceste	situaţii	fi	nanciare.

Alte aspecte

8 Acest	raport	este	adresat	exclusiv	Consiliului	Comisiei.	Auditul	nostru	a	fost	efectuat	pentru	a	putea	raporta	
Consiliului	Comisiei	acele	aspecte	pe	care	trebuie	să	le	raportăm	într-un	raport	de	audit	fi	nanciar,	şi	nu	în	alte	
scopuri.	În	măsura	permisă	de	lege,	nu	acceptăm	şi	nu	ne	asumăm	responsabilitatea	decât	faţă	de	Comisie	şi	
de	Consiliului	pentru	auditul	nostru,	pentru	acest	raport	sau	pentru	opinia	formată.

Ahmed	Hassan,	Partener	de	Audit

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România
cu certifi catul Nr.1529/25.11.2003

În numele:

DELOITTE AUDIT SRL
Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România
cu certifi catul Nr. 25/25.06.2001 

Bucureşti,
25		Februarie,	2009
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Obiectivele CSSPP pentru anul 2009

CAPITOLUL IV

OBIECTIVELE CSSPP PENTRU ANUL 2009

În	anul	2009,	sistemul	de	pensii	private	va	fi	marcat	de	următoarele	evenimente	majore:	
Definitivarea	a	două	proiecte	normative	de	maximă	importanţă	pentru	sistemul	pensiilor	private:	legea	privind	 ¾
sistemul	de	plată	a	pensiilor	private	şi	legea	privind	înfiinţarea	şi	funcţionarea	fondului	de	garantare.	
Definitivarea	 cadrului	 legal	 necesar	 celor	 două	 componente	 ale	 sistemului	 de	 pensii	 privat:	 	 pensiile	 ¾
administrate	privat,	obligatorii	–	Pilonul	II	şi	pensiile	facultative	–	Pilonul	III.	
Continuarea	 activităţii	 entităţilor	 autorizate/avizate	 de	 către	 CSSPP	 de	 pe	 piaţa	 pensiilor	 private	 din	 ¾
România
Continuarea	dezvoltării	activităţii	de	supraveghere	şi	control	care	va	urmări	asigurarea	unei	protecţii	reale	 ¾
a	participanţilor	şi	a	beneficiarilor	acestora	precum	şi	consolidarea	încrederii	în	sistemul	de	pensii	private	
din	România.
În	acest	context	şi	în	condiţiile	evoluţiei	crizei	financiare	globale	şi	implicaţiile	acesteia	asupra	pensiilor	

private	din	România,	în	anul	2009,	CSSPP	va	urmării	dezvoltarea	şi	consolidarea	pieţei	pensiilor	private,	dar	şi	
consolidarea	rolului	său	instituţional	pe	plan	naţional	şi	internaţional.	

OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU ANUL 2009

Creşterea capacităţii instituţionale a CSSPP: ¾

Continuarea	şi	definitivarea	elaborării	legislaţiei	primare	şi	secundare,	precum	şi	implementarea	•	
acesteia,	în	concordanţă	cu	actele	normative	ale	UE	şi	compatibile	cu	standardele	de	transparenţă	
decizională.	
Gestionarea	resurselor	financiare	şi	materiale	necesare	pentru	îndeplinirea	obiectivelor	propuse.•	
Perfecţionarea	profesională	a	personalului	CSSPP.•	
Dezvoltarea	tehnologiei	informaţiei	în	cadrul	CSSPP.•	
Perfecţionarea	cooperării	 interinstituţionale	şi,	după	caz,	dezvoltarea	unor	relaţii	de	colaborare	•	
noi.
Creşterea	vizibilităţii	CSSPP,	atât	intern,	cât	şi	internaţional.•	

Dezvoltarea şi perfecţionarea mecanismelor de supraveghere prudenţială a activităţii desfăşurate  ¾
de către entităţile din sistem, prin monitorizarea îndeplinirii de către acestea a obligaţiilor care 
le revin faţă de CSSPP şi faţă de participanţi, conform legislaţiei în vigoare:

Dezvoltarea	instrumentelor	de	supraveghere	prudenţială	şi	control	ale	CSSPP.•	
Dezvoltarea	şi	menţinerea	unui	dialog	activ	între	CSSPP	şi	entităţile	supravegheate,	în	vederea•	
Asigurării	unei	abordări	unitare	a	organizării	şi	funcţionării	pieţei	pensiilor	private	în	România.	•	

Asigurarea stabilităţii sistemului pensiilor private în contextul stabilităţii sistemului financiar  ¾
din România, precum şi la nivelul Uniunii Europene.

Creşterea rolului CSSPP – implicarea activă – în cadrul comisiilor şi comitetelor de specialitate  ¾
ale Uniunii Europene, dar şi în cadrul celorlalte organisme de nivel internaţional

Participarea	la	elaborarea	şi	implementarea	legislaţiei	de	nivel		european.•	
Continuarea	şi	dezvoltarea	colaborării	interinstituţionale	cu	autorităţile	de	supraveghere	similare	•	
din	statele	membre	ale	Uniunii	Europene	şi	cu	alte	instituţii	pe	plan	internaţional	din	domeniu,	la	
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care	CSSPP	este	parte.
Participarea	la	lucrările	comitetului	tehnic	al	IOPS.•	

Pentru	atingerea	acestor	obiective	strategice,	în	anul	2009,	CSSPP	va	acţiona	în	următoarelor	direcţii:

1. În domeniul legislaţiei:

1.1. Participarea	 la	 procesul	 de	 elaborare	 a	 legislaţiei	 primare68	 în	 domeniul	 pensiilor	 private,	 respectiv	
colaborarea	cu	Ministerul	Muncii,	Familiei	şi	Protecţiei	Sociale	în	vederea	elaborării	a	cel	puţin	două	proiecte	de	
acte	normative69:

Legea	privind	organizarea	şi	funcţionarea	sistemului	de	plată	a	pensiilor	private ¾
Legea	 privind	 înfiinţarea	 şi	 funcţionarea	 Fondului	 de	 Garantare,	 proiect	 deja	 promovat	 în	 procesul	 de	 ¾
dezbatere	publică	de	CSSPP

1.2.	Continuarea	procesului	de	elaborare	a	legislaţiei	secundare,	de	aplicare	a	Legii	nr.	411/2004	privind	fondurile	
de	pensii	administrate	privat,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	precum	şi	a	Legii	nr.	204/2006	
privind	pensiile	facultative,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare69:

Completarea	procedurii	de	aderare	continuă	la	fondurile	de	pensii	administrate	privat,	pentru	optimizarea	 ¾
funcţionării	procesului.
Completarea	procedurii	privind	colectarea	contribuţiilor	la	fondurile	de	pensii	administrate	privat,	pentru	 ¾
optimizarea	funcţionării	procesului.
Fuziunea	fondurilor	de	pensii	facultative. ¾
Utilizarea	activului	personal	net	al	participantului	în	caz	de	invaliditate/deces. ¾
Investiţiile	fondurilor	de	pensii	administrate	privat	şi	facultative. ¾
Modificarea,	pentru	creşterea	gradului	de	transparenţă	şi	acurateţe	a	prevederilor	privind	calculul	activului	 ¾
net	şi	a	valorii	unităţii	de	fond	pentru	fondurile	de	pensii	administrate	privat	şi	a	celor	facultative.
Administrarea	specială	a	fondurilor	de	pensii	administrate	privat. ¾
Administrarea	specială	a	fondurilor	de	pensii	facultative. ¾
Controlul	intern	şi	auditul	intern	al	administratorilor.	 ¾

1.3.	 Elaborarea	 legislaţiei	 secundare,	 în	 colaborare	 cu	 Consiliul	 Concurenţei,	 pentru	 a	 evita	 fenomene	 de	
concentrare	masivă	a	pieţei,	consecinţă	a	fuziunii/achiziţiilor	între	administratori,	în	scopul	protejării	intereselor	
participanţilor	în	sistemul	fondurilor	de	pensii	administrate	privat.

2. În domeniul autorizării/avizării:

2.1. Activităţi	de	colaborare	interinstituţională	cu	autorităţi	de	supraveghere	naţionale	şi	din	alte	ţări:	intensificarea	
acţiunilor	 orientate	 către	 	 autorităţile	 publice	 şi	 asigurarea	 unui	 dialog	 direct	 şi	 permanent	 pentru	 obţinerea	
informaţiilor	necesare	verificării	şi	supravegherii	entităţilor	autorizate.	
2.2. Activităţi	de	sistematizare,	modificare,	completare	şi	consolidare	a	Registrului	şi	integrare	în	sistemul	informatic	
al	CSSPP,	unul	din	obiectivele	principale	în	domeniul	autorizării/avizării	fiind	întocmirea	bazei	de	date	şi	constituirea	
arhivei	electronice	a	CSSPP.	De	asemenea,	un	loc	deosebit	în	cadrul	consolidării	capacităţii	administrative	îl	va	
ocupa	şi	 implementarea	de	aplicaţii	 în	cadrul	Registrului	CSSPP,	destinate	asigurării	compatibilităţii	Sistemului	
Informatic	Integrat	al	CSSPP	cu	Sistemele	Informatice	ale	Statelor		Europene.

3. În domeniul supravegherii şi controlului:

	 Având	în	vedere	faptul	că	principala	sarcină	în	domeniul	supravegherii	entităţilor	autorizate/avizate	
de	către	CSSPP	din	piaţa	pensiilor	private	este	aceea	de	a	urmări	respectarea	de	către	entităţile	autorizate	a	
prevederilor	legislaţiei	primare	şi	secundare,	obiectivul	principal	pentru	anul	2009	este	supravegherea	pe	baze	
prudenţiale	a	activităţii	acestor	entităţi,	prin	introducerea	unor	pârghii	de	acţiune	administrative.	Scopul	final	

68	Legea	nr.	204/2006	privind	pensiile	facultative,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	prevede	la	art.	95:	În	termen	de	3	
ani	de	la	intrarea	în	vigoare	a	prezentei	legi,	se	adoptă	legea	specială	privind	organizarea	şi	funcţionarea	sistemului	de	plată	
a	pensiilor	reglementate	şi	supravegheate	de	CSSPP.			

69 Cu		respectarea		prevederilor		privind		supunerea		spre		dezbatere		publică			a			proiectelor		de		acte	normative	elaborate	şi														
					informarea	permanentă	a	publicului	cu	privire	la	evoluţia	implementării	sistemului	pensiilor	private,	potrivit	principiului	
					transparenţei	decizionale.
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al	acestor	acţiuni	este	protejarea	intereselor	participanţilor	şi	ale	beneficiarilor,	pentru	a	asigura	funcţionarea	
eficientă	a	sistemului	de	pensii	private.	
3.1.	 Finalizarea	 implementării	 programului	 informatic.	 Lipsa	programelor	 informatice	 supune	CSSPP	 la	 riscuri	
operaţionale	şi,	în	final,	reputaţionale,	ştiut	fiind	că	intervenţia	umană	în	prelucrarea	unor	date	este	factorul	de	
risc	cel	mai	important	şi	probabil.	Finalizarea	implementării	programului	informatic	este	vitală	pentru	realizarea	
oricărui	obiectiv	stabilit	pentru	anul	2009.	
3.2. Standardizarea	metodelor	de	evaluare	 şi	 formatelor	de	 raportare,	 creşterea	 coerenţei	 cadrului	 legislativ.	
Pentru	 a	 efectua	 o	 supraveghere	 prudenţială,	 capabilă	 să	 identifice	 din	 timp	 apariţia	 unor	 eventuale	 situaţii	
nefavorabile	şi	să	reacţioneze	rapid	şi	eficient	pentru	evitarea	lor,	înainte	ca	acestea	să	îşi	producă	efectele,	este	
necesar	ca	informaţiile/rapoartele	obţinute	de	la	entităţile	autorizate	să	fie	corecte	şi	comparabile.
3.3. Realizarea	unor	analize	pe	bază	de	indicatori.	Această		analiză	poate	permite	evaluarea	riscurilor	la	nivel	
de	 fond	şi/sau	administrator	şi	poate	măsura	abaterea	 faţă	de	 indicatorii	 calculaţi	pe	 întreg	sistemul,	oferind	
posibilitatea	identificării	punctuale	a	fondurilor/administratorilor	a	căror	performanţă	nu	se	încadrează	în	limite,	
în	vederea	urmăririi	activităţii	acestora	sau	în	vederea	adoptării	de	măsuri	de	remediere.
3.4. Calcularea	necesarului	de	provizioane	tehnice.	Finalitatea	primelor	obiective	se	concretizează	prin	determinarea	
administratorilor	de	fonduri	de	pensii	de	a	constitui	provizioanele	tehnice	necesare.	Pentru	a	putea	supraveghea	
constituirea	acestor	rezerve	de	către	administratori,	în	concordanţă	cu	riscul	respectivelor	fonduri,	este	necesară	
implementarea	programului	de	verificare	a	calculului	pentru	 toţi	administratorii	 (sau,	 în	cazul	 în	care	nu	este	
posibil,	pentru	un	număr	reprezentativ	de	administratori).
3.6. Ca	finalitate,	CSSPP	îşi	propune	introducerea	în	supraveghere	a	noţiunii	de	ALM	–	Asset	Liability	Matching	şi	
verificarea	conformării	portofoliilor	cu	cerinţele	acestei	tehnici.
3.7. Activitatea	de	control	şi	investigaţii,	desfăşurată	pe	baza	unor	tematici	de	control	de	fond	şi	tematic,	respectiv,	
ca	urmare	a	sesizărilor	primite,	va	urmări	şi	 în	anul	2009,	protejarea	intereselor	participanţilor	 în	sistemul	de	
pensii	private	şi	a	beneficiarilor	acestora,	prin	prevenirea	şi/sau	sancţionarea	eventualelor	încălcări	ale	legislaţiei	
aplicabile	în	domeniu.		

4. În domeniul comunicării şi relaţiilor publice ale CSSPP:

Consolidarea	relaţiilor	cu	mass-media. ¾
Eficientizarea	activităţii	de	comunicare.	 ¾
Îmbunătăţirea	 formei	 şi	 a	 conţinutului	 materialelor	 publicate	 prin	 pagina	 web	 a	 CSSPP,	 îmbunătăţirea	 ¾
imaginii	CSSPP	şi	a	elementelor	de	identitate	audio-vizuală
Popularizarea	paginii	web	a	CSSPP. ¾
Îmbunătăţirea	vizibilităţii	CSSPP	prin	organizarea	şi	participarea	 la	evenimente	şi	 conferinţe	 în	vederea	 ¾
promovării	unei	imagini	corecte	şi	coerente	a	activităţii	CSSPP.
Dezvoltarea	şi	perfecţionarea	activităţilor	privind	protecţia	participanţilor	şi	relaţiile	cu	publicul. ¾
Informarea	şi	educarea	participanţilor	şi	popularizarea	sistemului	de	pensii	private: ¾

Elaborarea	de	ghiduri,	broşuri	de	informare,	publicaţii	în	format	fizic	sau	electronic	(broşuri,	reviste,	•	
newsletter,	raporturi	anuale,	documente	prin	direct-mail,	scrisori	şi	documente	de	prezentare),	
ghiduri	specifice	de	informare	cu	tematici	de	interes	pentru	participanţi,	diseminate	online	sau	în	
format	fizic,	reeditarea/tipărirea	materialelor	existente	pentru	a	putea	fi	expuse	în	spaţii	destinate	
lucrului	cu	publicul.
Organizarea	unor	 campanii	 de	 conştientizare	 şi	 informare	asupra	 importanţei	 pensiilor	 private	•	
prin	 evenimente	 tematice	 (ateliere	 de	 lucru,	 forumuri,	 simpozioane,	 prezentări,	 programe	 pe	
calculator),	în	conformitate	cu	rezultatele	sondajului	de	evaluare	a	percepţiei	populaţiei	privind	
implementarea	sistemului	de	pensii	private	în	România.
Deschiderea	unei	 secţiuni	 pe	 pagina	web	dedicată	 educaţiei	 financiare	 a	 consumatorilor	 ce	 ar	•	
putea	conţine:	informaţii	despre	drepturile	şi	obligaţiile	participanţilor,	informaţii	şi	legături	către	
instituţii	de	soluţionare	a	disputelor	sau	alte	instituţii	implicate	în	reforma	pensiilor.

Evaluarea	campaniilor	de	informare	şi	educare	a	participanţilor	prin	intermediul	site-ului. ¾
Îmbunătăţirea	 relaţiilor	 de	 colaborare	 cu	 Parlamentul	 şi	 instituţiile	 subordonate	 acestuia,	 cu	 instituţiile	 ¾
guvernamentale,	cu	organizaţii	neguvernamentale,	cu	alte	instituţii/autorităţi.
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5. În domeniul relaţiilor internaţionale:

Continuarea	participării	la	întâlniri,	grupuri	de	lucru	şi	programe	ale	Comitetului	privind	Pensiile	Ocupaţionale	 ¾
din	cadrul	CEIOPS:

Soluţionarea	unor	probleme	privind	controlul	intern,	managementul	riscului.•	
Continuarea	 evaluării	 implementării	 Directivei	 41/EC/2003	 şi	 revizuirea	 Protocolului	 de	 la	•	
Budapesta	referitor	la	activitatea	transfrontalieră.
Programul	privind	Protecţia	consumatorilor,	cu	referire	la	cele	trei	domenii	de	acţiune	ale	CEIOPS:	•	
informarea	consumatorilor,	comportamentul	entităţilor	din	piaţă	şi	modalitatea	de	soluţionare	a	
sesizărilor	consumatorilor.
Stabilitatea	 financiară	 şi	managementul	 crizelor,	 precum	 şi	 activitatea	 altor	 comitete	 de	 nivel	•	
3L370	care	contribuie	 la	convergenţa	supravegherii	 în	piaţa	unică	 în	cadrul	UE.	Se	va	continua	
raportarea	privind	condiţiile	financiare	şi	stabilitatea	financiară	în	domeniul	pensiilor	private,	în	
contextul	stabilităţii	conglomeratelor	financiare	din	UE.	De	asemenea,	se	va	monitoriza	expunerea	
sectorului	pensiilor	 la	 riscul	 investiţional	 şi	 analiza	 impactului	 crizei	financiare	asupra	pensiilor	
private.
În	 cadrul	 Comitetului	 privind	 Convergenţa	 se	 va	 acţiona	 pentru	 dezvoltarea	 unei	 culturi•	 71 în 
domeniul	supravegherii	de	nivel	european	şi	a	unui	set	de	instrumente	care	să	determine	creşterea	
cooperării	şi	colaborării	în	activitatea	de	supraveghere.

Participarea	la	activităţile	specifice	ale	IOPS. ¾

6. În domeniul serviciilor informatice:

Creşterea	gradului	de	automatizare	a	preluării	rapoartelor	de	la	entităţile	raportoare,	extinderea	sistemului	 ¾
pentru	colectarea	şi	prelucrarea	automată	rapoartelor	referitoare	la	taxele	de	funcţionare.
Extinderea	aplicaţiei	pentru	căutarea	în	Registrul	Participanţilor	cu	facilitaţi	suplimentare	(regăsirea	datelor	 ¾
detaliate	referitoare	la	agentul	de	marketing,	verificarea	datelor	participantului	–	baza	de	date	furnizată	de	
IGP	şi	CNABDEP).
Crearea	 unui	 server	 de	 documente	 electronice,	 în	 scopul	 stocării	 şi	 regăsirii	 informaţiilor	 referitoare	 la	 ¾
entităţile	autorizate.	
Extinderea	funcţionalităţii	Registrului	Entităţilor	Autorizate	şi	asigurarea	accesului	la	Registru. ¾
Continuarea	 şi	 extinderea	 colaborării	 cu	 instituţiile	 cu	 care	 există	 cooperare	 interinstituţională,	 ca	 de	 ¾
exemplu,	ONRC,	în	vederea	obţinerii	de	informaţii	despre	societăţile	înregistrate,	în	baza	unor	fişiere	de	
interogare	întocmite	de	CSSPP72,	precum	şi	iniţierea	colaborării	cu	MFP	pentru	a	obţine	informaţii	necesare	
în	activitatea	de	supraveghere	derulată	de	către	CSSPP73. 
Crearea	unui	portal	de	documente	electronice,	uşor	accesibil,	pentru	materialele	de	la	celelalte	autorităţi	de	 ¾
reglementare	şi	supraveghere	similare	din	UE.	

7. În domeniul stabilităţii financiare:

Participarea	activă	a	CSSPP,	alături	de	celelalte	autorităţi	din	domeniul	financiar	bancar	din	România:	BNR,	
CNVM,	CSA,	MFP,	 la	 lucrările	Comitetului	Naţional	pentru	Stabilitate	Financiară	 (CNSF)74,	potrivit	 calendarului	
întrunirilor	trimestriale	convenit	pentru	anul	2009	de	către	Comitet.

70	 Procesul	 Lamfalussy	 -	 implementarea	 	 standardelor,	 ghidurilor	 şi	 recomandărilor	 pentru	 a	 îmbunătăţi	 convergenţa	 şi	
					pentru	a	facilita	cooperarea	între	autorităţi.
71	 În	concordanţă	cu	rezultatele	positive	ale	activităţii	desfăşurate	 în	anii	anteriori,	dar	şi	 în	condiţiile	 în	care	 instituţiile	cu	

decizie	politică	în	UE	recomandă	dezvoltarea	în	acest	sens.	Astfel,	ECOFIN	a	trasat	un	set	de	direcţii	de	acţiuni	ale	CEIOPS,	
respectiv	pentru	comitetele	de	nivel	3.	

72	 În	scopul	constituirii	unei	baze	de	date	cu	agenţi	economici,	informaţii	referitoare	la	structura	ocupaţională	a	participanţilor	
din	sistemul	pensiilor	administrate	privat	şi	pensiilor	facultative.	Aceste	informaţii	sunt	necesare	pentru	calcularea	mai	pre-
cisă	a	riscurilor	individuale	(în	completarea	riscurilor	biometrice).

73	 Pentru	modulul	privind	bilanţurile	depuse	de	entităţile	supravegheate	de	CSSPP,	angajatorii	care	transmit	declaraţii	nominale	
pentru	participanţii	din	sistemul	de	pensii.

74	CNSF	se	întruneşte	trimestrial,		în	cadrul	acestor	întâlniri	sunt	analizate	evenimentele	care	au	intervenit	pe	pieţele		financi-
are	şi	se	stabilesc	măsuri	comune	de	acţiune	în	vederea	asigurării	stabilităţii	sistemului	financiar	din	România.	








