
Notă de fundamentare  
pentru elaborarea  proiectului  de Regulament pentru modificarea și completarea 

unor acte normative 
 
 

Legislația primară și secundară aplicabilă Fondurilor de compensare – garantare (Fondul 

de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a asiguraților și  Fondul de garantare 

a drepturilor din sistemul de pensii private), cuprinde obligații de raportare, cerințe de 

transparență și frecvența de raportare către ASF, diferită.  

 

În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a modului în care Fondurile de compensare - 

garantare își desfășoară activitatea și își îndeplinesc obligațiile cu care au fost învestite 

de lege, A.S.F. a identificat necesitatea armonizării prevederilor regulamentare în vigoare 

referitoare la cerințele de raportare astfel încât toate cele trei fonduri să transmită un set 

unitar de raportări. 

În aceste condiții, pentru eficientizarea activității de supraveghere pe baza raportărilor 

primite de la Fondurile de garantare - compensare, au fost identificate următoarele tipuri 

de raportări pe care acestea ar trebui să le transmită ASF: 

Raportări anuale: situațiile financiare anuale; raportul Consiliului de administrație al 

Fondului; raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia; raportul anual de 

activitate al Fondului; planul de audit intern pentru anul în curs; raportul privind misiunea 

de audit intern cuprinzând constatările și recomandările acestuia pentru soluționarea 

deficiențelor, situația privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de 

audit anterioare; raportul privind acțiunile de control intern din anul anterior cuprinzând 

constatările rezultate în urma procesului de control și monitorizare, precum și măsurile 

de acțiune propuse. 

Raportări semestriale – raportarea contabilă semestrială și situația contribuțiilor 

datorate și virate la Fond în cazul in care contribuțiile se realizează într-o singura tranșă. 

Raportări trimestriale – execuția BVC și situația contribuțiilor datorate și virate la Fond 

în cazul in care contribuțiile se realizează cu frecvență lunară. 

Raportări lunare -  situația privind plata compensațiilor/ indemnizațiilor/ a despăgubirilor 

efectuate de către Fond și situația resurselor financiare ale Fondului (plasamentele). 



Suplimentar raportărilor periodice, fiecare Fond ar trebui să transmită ASF rapoarte în 

legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcționarea acestuia (rapoarte curente). 

 

Referitor la cerințele de transparență, toate Fondurile garantare - compensare ar trebui 

să publice pe site-ul propriu Raportul anual de activitate, situațiile financiare anuale și 

raportul auditorului financiar. 

 

În acest context a fost elaborat un proiect de Regulament pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, după cum urmează: 

1. Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind 

autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, 

aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobilare nr. 12/2006, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu 

modificările și completările ulterioare 

2. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de 

Garantare a Asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

667 din 2 septembrie 2015. 

 


