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Notă de fundamentare 

privind proiectul Normei privind sistemul de raportare contabilă  

semestrială în domeniul pensiilor private 

1. Sumar 

 

Entităţile care desfăşoară activitate în domeniul pensiilor private au obligaţia de elaborare şi depunere 

a raportărilor contabile semestriale pentru data de 30 iunie a fiecărui exerciţiu financiar.  

 

Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2016 a Normei nr. 14/2015 privind reglementările 

contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private şi implicit 

abrogarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul 

pensiilor private, apreciem că se impune completarea cadrului legal secundar cu reglementarea 

principalelor instrucţiuni specifice operaţiunii de întocmire şi depunere a raportărilor contabile 

semestriale pentru entităţile din domeniul pensiilor private. 

 

Proiectul actului normativ supus aprobării stabileşte principalele instrucţiuni specifice operaţiunii de 

întocmire şi depunere a raportărilor contabile semestriale pentru entităţile din domeniul pensiilor 

private. 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Până la 31 decembrie 2015, a fost în vigoare Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile 

conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private. În aplicarea Normei nr. 

14/2007, raportările contabile semestriale erau reglementate prin Norma nr. 9/2011 privind sistemul de 

raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private. 

Având în vedere abrogarea Normei nr. 14/2007 şi intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2016 a Normei 

nr. 14/2015, s-a produs abrogarea tacită a Normei nr. 9/2011. 

Prin urmare, este necesară reglementarea principalelor instrucţiuni specifice operaţiunii de întocmire şi 

depunere a raportărilor contabile semestriale pentru entităţile din domeniul pensiilor private. 

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  

Având în vedere faptul că în acest moment cadrul legislativ secundar aplicabil domeniului de pensii 

private nu conţine instrucţiuni specifice referitoare la întocmirea şi depunerea raportărilor contabile 

semestriale începând cu primul semestru al exerciţiului financiar 2016, luând în considerare caracterul 

social, dimensiunea, natura şi complexitatea activităţii acestor entităţi şi pentru eliminarea oricăror 

potenţiale probleme, opinăm că proiectul de act normativ este menit să asigure existenţa şi menţinerea 

unor reguli adecvate nevoilor sistemului de pensii private, corespunzătoare cu specificitatea acestora.  
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2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

 

Prevederile proiectului de act normativ stabilesc modul de întocmire şi depunere a raportărilor 

contabile semestriale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F în domeniul 

pensiilor private. Aceste prevederi se aplică de către:  

 societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;  

 fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare 

fonduri de pensii private;  

 administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de 

administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;  

 brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale 

în vigoare şi agenţi de marketing persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate 

de A.S.F., având ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii 

facultative;  

 fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de 

garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.  

 

Referitor la raportările contabile semestriale, textul normei detaliază: 

 obligaţia de întocmire; 

 elementele componente; 

 modul şi data transmiterii; 

 obligaţiile de transparenţă; 

 prevederi privind verificarea corectitudinii datelor; 

 regimul juridic. 

 

Elementele de noutate introduse prin acest proiect vizează: 

 la formularul privind Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, specific fiecărei 

entităţi, s-au introdus anumite conturi şi s-au eliminate anumite conturi, conform Normei nr. 

14/2015. Formulele de calcul au fost actualizate.   

 la formularul privind Contul de profit şi pierdere, s-au introdus anumite conturi şi s-au 

eliminate anumite conturi, conform Normei nr. 14/2015. Formulele de calcul au fost 

actualizate.   

 

Proiectul normei urmează a fi aplicat cu primul semestru al anului 2016. 

 

 


