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Notă  
referitoare la proiectul Normei privind reglementările contabile conforme cu Standardele 
InternaŃionale de Raportare Financiară aplicabile administratorilor de fonduri de pensii 

private 
 
 
1. Sumar 
 
Din anul 2007 până în prezent, cadrul de reglementare contabilă pentru societăŃile de pensii, au 
avut ca obiectiv asigurarea conformităŃii cu directivele contabile europene. Având în vedere evoluŃia 
la nivel naŃional şi internaŃional, se impune implementarea standardelor internaŃionale de raportare 
financiară (IFRS) pentru administratorii fondurilor de pensii private din România. Procesul de 
aliniere la IFRS se datorează globalizării, fiind un instrument de comparaŃie la nivel internaŃional în 
ceea ce priveşte rezultatele contabile. Printre beneficiile şi avantajele rezultate din aplicarea IFRS 
se regăsesc: creşterea comparabilităŃii şi transparenŃei informaŃiilor financiare, armonizarea 
raportării interne şi externe conformă cu IFRS, precum şi reducerea asimetriei informaŃionale. 
 
Obiectul de reglementare al proiectului Normei privind reglementările contabile conforme cu 
Standardele InternaŃionale de Raportare Financiară aplicabile administratorilor de fonduri de pensii 
private îl constituie implementarea standardelor internaŃionale de raportare financiară (IFRS) pentru 
administratorii fondurilor de pensii private. Necesitatea acestui proiect are în vedere evoluŃia 
cadrului conceptual al contabilităŃii la nivel global.  
 
În acest context, au fost stabilite tratamente contabile specifice administratorilor fondurilor de pensii 
private, astfel încât situaŃiile financiare anuale să fie pregătite pe bază IFRS şi să ofere o imagine 
fidelă a activelor, a datoriilor, a poziŃiei financiare şi a profitului sau pierderii societăŃii de pensii. 
InformaŃiile din situaŃiile financiare anuale trebuie să permită AutorităŃii să controleze soliditatea 
financiară a fiecărui administrator de fonduri de pensii şi să evalueze dacă acesta este în măsură 
să îşi îndeplinească toate obligaŃiile contractuale. Pentru implementarea IFRS în bune condiŃii este 
necesar ca societăŃile de pensii să dispună de capacitatea şi pregătirea necesară implementării 
noilor standarde de contabilitate. 
 
Pentru exerciŃiile financiare ale anilor 2015, 2016 şi 2017, administratorii fondurilor de pensii private 
vor întocmi, în scop informativ, un set de situaŃii financiare anuale individuale conforme cu IFRS, 
obŃinute prin retratarea informaŃiilor prezentate în situaŃiile financiare anuale întocmite în baza 
evidenŃei contabile Ńinute potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 
Începând cu exerciŃiul financiar 2018, IFRS va fi utilizat ca bază a contabilităŃii şi pentru întocmirea 
situaŃiilor financiare anuale pentru administratorii fondurilor de pensii private. 
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2. Expunere de motive 
 
2.1. Descrierea situaŃiei actuale 
 
În prezent, contabilitatea administratorilor fondurilor de pensii private este reglementată prin Norma 
nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a ComunităŃilor 
Economice Europene aplicabile entităŃilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  
 
DispoziŃiile actului normativ stabilesc modul de aplicare a IFRS de către administratorii fondurilor de 
pensii private. Necesitatea emiterii acestui act normativ derivă din armonizarea regulilor contabile 
prin alinierea acestora la IFRS. Adaptarea sistemului contabil aplicabil administratorilor fondurilor 
de pensii private prin implementarea IFRS va contribui la creşterea comparabilităŃii informaŃiilor 
financiare.  
 
Implementarea IFRS ajută societăŃile din cadrul unui grup, care se află în perimetrul de consolidare. 
În acest context, pentru a face consolidarea toate entităŃile din cadrul grupului trebuie să aplice 
aceleaşi politici şi aceleaşi reguli contabile. Utilizarea unor politici contabile diferite în cadrul 
grupului, generează diferenŃe semnificative în evaluarea elementelor din situaŃiile financiare.  
 
2.3. Prevederile proiectului de act normativ 
 
DispoziŃiile proiectului de act normativ sunt aplicabile administratorilor fondurilor de pensii private 
care desfăşoară activităŃi de administrare a fondurilor de pensii private.  
 
Prevederile proiectului de act normativ stabilesc: 

� regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaŃiilor financiare anuale şi a 
situaŃiilor financiare anuale consolidate ale administratorilor de fonduri de pensii private, 
conforme cu IFRS;  

� regulile de înregistrare în contabilitatea administratorilor de fonduri de pensii private a 
operaŃiunilor economico-financiare efectuate; 

� planul de conturi aplicabil administratorilor de fonduri de pensii private, precum şi normele 
de întocmire şi utilizare a acestora.  

 
Dintre elementele suplimentare introduse prin proiectul de reglementare conform cu IFRS faŃă de 
reglementarea conformă cu directivele europene, menŃionăm:  

� eliminarea cheltuielilor de constituire din categoria imobilizărilor necorporale, având în 
vedere tratamentul contabil prescris de IAS 38; 

� introducerea conturilor pentru evidenŃierea impozitului amânat (creanŃe, datorii, venituri şi 
cheltuieli), având în vedere tratamentul contabil prescris de IAS 12; 

� introducerea conturilor pentru evidenŃierea ajustărilor aferente capitalului social, având în 
vedere tratamentul contabil prescris de IAS 29; 
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� introducerea conturilor de provizioane tehnice corespunzător angajamentelor financiare 
rezultate din portofoliul de contracte de pensii existente; 

� introducerea conturilor de active care acoperă provizioanele tehnice corespunzător 
angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de contracte de pensii existente; 

� clasificarea conturilor de imobilizări financiare, având în vedere tratamentul contabil prescris 
de IAS 39. 

 
Pentru implementarea în bune condiŃii a IFRS, actul normativ prevede măsuri care trebuie 
întreprinse la nivelul administratorilor fondurilor de pensii în ceea ce priveşte elaborarea propriilor 
strategii şi programe de implementare a IFRS, care să asigure: pregătirea personalului implicat, 
adaptarea programelor informatice şi construirea bazelor de date necesare, stabilirea tratamentelor 
contabile aplicabile operaŃiunilor desfăşurate, elaborarea noilor proceduri de lucru şi de 
contabilizare. Prevederile proiectului de act normativ intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 iar 
pentru exerciŃiile financiare ale anilor 2015, 2016 şi 2017, administratorii fondurilor de pensii private 
vor întocmi, în scop informativ, un set de situaŃii financiare anuale individuale conforme cu IFRS. 
 
Prevederile proiectului de act normativ sunt aplicate de către administratorii fondurilor de pensii 
administrate privat autorizaŃi în baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de către administratorii fondurilor de 
pensii facultative autorizaŃi în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 


