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Nota 

referitoare la proiectul de Hotărâre privind derogarea de la 

prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei 

anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a 

drepturilor din sistemul de pensii privat 

  

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private a fost înfiinţat în baza 

Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 

drepturilor din sistemul de pensii private şi are drept scop garantarea drepturilor 

participanţilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private. 

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 187/2011, “contribuţia anuală 

datorată Fondului de garantare se calculează de către acesta până la data de 31 ianuarie 

pentru anul în curs. Calculul sumelor necesare se realizează prin metode actuariale.” 

În aplicarea prevederilor Legii nr.187/2011, a fost elaborată Norma nr. 2/2013 privind 

calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii 

private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private. 

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 2/2013, “Fondul de garantare îşi 

constituie necesarul în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent”, efectuat conform 

modelului prevăzut de normă, iar “calculul necesarului Fondului de garantare se efectuează 

anual, în prima lună a anului în curs, folosind istoricul existent de date înregistrate până la 

data convertirii contribuţiei încasate în ultima lună a anului precedent, interval închis.” 

Fondul de garantare are calculat pentru anul 2013 necesarul pentru compensarea 

pierderilor participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, suma rezultată din 

calculul actuarial fiind de 3.047.733,90 lei. La acest moment, necesarul Fondului de garantare 

nu este atins. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Norma nr. 2/2013, atingerea nivelului 

acestuia urmează a se realiza eşalonat, pe o perioadă de maximum 8 ani de la efectuarea 

primului calcul actuarial, respectiv de la calculul efectuat pentru anul 2013. 

Anexă – Proiectul de Hotărâre privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din 

Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de 

administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii privat. 
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