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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Raportului de activitate al 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2012.   
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R A P O R T   C O M U N  
asupra  

Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
pe anul 2012 

 
 

 
 

Comisiile de specialitate din Senat si Camera Deputatilor au fost sesizate de către 
Birourile permanente reunite in vederea elaborarii raportului comun asupra activitatii 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2012. 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a transmis 
Parlamentului, in conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul său anual de 
activitate pentru anul 2012, in vederea dezbaterii în şedinţă comună a celor doua Camere ale 
Parlamentului. 

Raportul anual cuprinde activitatea CSSPP in anul 2012, incluzand atat executia 
bugetului de venituri si cheltuieli, precum si piata pensiilor private din Romania in anul 2012. 

 
 
 



 
Analizand raportul prezentat, comisiile reunite au constatat urmatoarele: 
 
I. Cu privire la activitatea CSSP in anul 2012 
 

1. Activitatea de autorizare, reglementare, supraveghere si control a sistemului de 
pensii private din Romania 
- Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), ca principal 

supraveghetor al pieţei pensiilor private din România are ca misiune protejarea 
intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor la fondurile de pensii private precum şi 
asigurarea bunei funcţionări a sistemului de pensii private; 

- In anul 2012 au continuat eforturilor de supraveghere care s-au concretizat prin 
evolutia pozitiva a sistemului de pensii private din Romnaia si cresterea constanta a 
valorii activelor personale ale participantilor;  

- supravegherea prudenţiala a continuat şi în 2012 prin masuri care sa contribuie la 
atenuarea efectelor crizei financiare si sa previna eventualele dezechilibre in cadrul 
sistemului de pensii private care avea 6,1 milioane de participanti la sfarsitul anului 
2012 si un volum al activelor totale de 10,24 miliarde lei; 

- in domeniul autorizarii/ avizarii entitatilor din piata pensiilor private,  eforturile 
CSSPP au fost orientate in vederea cresterii caracterului proactiv si diminuarea 
caracterului reactiv, astfel incat sa poata fi sesizate si chiar solicitate toate 
modificarile ce sunt obligatoriu de realizat in baza legislatiei; Pe parcursul anului 
2012, activitatea CSSPP de autorizare în sistemul pensiilor private s-a materializat 
prin adoptarea unui număr de 175 de acte individuale, deciziile emise pentru entităţile 
de pe piaţa pensiilor administrate privat deţinând ponderea cea mai mare (55%); 

- in activitatea de reglementare s-a avut in vedere atat consolidarea mecanismelor de 
supraveghere, in vederea unei protectii mai eficiente a participantilor, cat si 
furnizarea de informatii relevante si suficiente participantilor la fondurile de pensii; 

- controlul entitatilor din sistemul de pensii private a avut ca scop verificarea realitatii, 
corectitudinii si conformitatea indeplinirii obligatiilor prevazute de legislatia in 
vigoare, verificarea legalitatii activitatilor si operatiunilor intreprinse de entitatile 
implicate in sistemul de pensii private; la nivelul anului 2012, CSSPP a contolat toti 
administratorii de fonduri de pensii private si toti depozitarii autorizati cu activitate in 
perioada respectiva; 

- in planul cooperarii interne si internationale, CSSPP a  stabilit si mentinut 
colaborarea cu organisme si autoritati din tara si din strainatate cu competente 
similare, in scopul intaririi stabilitatii si integritatii sistemului de pensii private si a 
sistemului financiar. 

- CSSPP s-a preocupat constant de comunicarea cu participantii si cu publicul, de 
informarea si educatia financiara, in acest sens fiind lansate mai multe campanii 
incepand din anul 2007. 
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2. Resursele umane si financiare ale autoritatii – executia bugetului de venituri si 
cheltuieli 

- situatiile financiare ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
sunt intocmite conform principiilor si regulilor contabile prevazute de Legea 
contabilitatii nr.82/1991;  

- sursele de constituire a veniturilor sunt taxele de autorizare si avizare, taxele de 
functionare platite lunar si veniturile provenite din donatii, publicatii si alte surse, 
cheltuielile privind administrarea Comisiei fiind finantate din aceste venituri; 

- in anul 2012, veniturile au fost realizate in proportie de 101,03% fata de 
prevederile bugetare, respectiv 14.193,37 mii lei venituri realizate, fata de 
14.304,70 mii lei prevederi bugetare; 

- cheltuielile totale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli sunt in suma de 
19.411,90 mii lei, iar nivelul realizat al cheltuielilor a fost de 16.473,54 mii lei, 
gradul de realizare fiind de 84,86%; 

- deficitul inregistrat la nivelul anului 2012, in suma de 2.280,17 mii lei, a fost 
suportat din excedentul anilor precedenti;  

- auditarea situatiilor financiare ale Comisiei a fost efectuata de firma de audit 
ELITE CONSULTING S.A., membra a Camerei Auditorilor Financiari din 
Romania, care apreciaza ca situatiile financiare prezinta cu fidelitate, sub toate 
aspectele semnificative, pozitia financiara a Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private, precum si rezultatul patrimonial si fluxurile de 
trezorerie. 

 
 

II. Cu privire la piata pensiilor private din Romania in anul 2012 
 

 
Fondurile de pensii administrate privat 
 
- in cadrul Pilonului II numarul de participanti a crescut cu 4,65% fata de anul 

2011, numarul acestora ajungand la 5,77 milioane participanti, iar sumele virate 
in anul 2012 drept contributii brute catre fondurile de pensii administrate privat 
insumeaza 2,5 miliarde lei; 

- activele nete ale fondurilor de pensii administrate privat au avut o evolutie 
ascendenta, au crescut in 2012 fata de 2011 cu 50,20%, inregistrand 9,64 miliarde 
lei;  

- in structura portofoliului de investitii, titlurile de stat reprezinta cea mai 
importanta investitie, cu o pondere de 76,32% in total active, in crestere fata de 
anul precedent, cu o valoare de 7,36 miliarde lei; actiunile reprezinta 11,18% in 
total active, au crescut comparativ cu anul 2011 si au o valoare de 1,08 miliarde 
lei; depozitele fondurilor de pensii au o valoare de 0,52 miliarde lei si o pondere 
in total active de 5,44%, in scadere fata de anul precedent; celelalte investitii cu 
ponderi mai mici in activele fondurilor sunt reprezentate de obligatiunile 
corporative, obligatiunile municipale, obligatiunile supranationale si organismele 
de plasament colectiv in valori mobiliare, metale pretioase si derivate; 
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- ratele de rentabilitate inregistrate de fondurile de pensii administrate privat au fost 
cuprinse intre 8,5521% si 5,4979%; valoarea unitara a activului net al fondurilor 
de pensii administrate privat a crescut in anul 2012, comparativ cu anul 2011, in 
cazul tuturor fondurilor; rata de rentabilitate anualizata a fost superioara nivelului 
de inflatie de 4,95% înregistrat în decembrie 2012; 

- la nivel de Pilon II profitul fondurilor de pensii in anul 2012 a fost de 783,33 
milioane lei, de aproximativ patru ori mai mare comparativ cu anul 2011, cu 
mentiunea ca toate fondurile de pensii administrate privat au obtinut profit in anul 
2012.  

 
Fondurile de pensii facultative 
 
- in cursul anului 2012 numarul de participanti la acest sistem de pensii a fost in 

crestere fata de anul precedent cu 12,20%, numarul de participanti fiind de 
292.146 persoane;  

- contributiile brute virate catre fondurile de pensii facultative au crescut si 
insumeaza 127,24 milioane lei, crestere datorata numarului de participanti, dar in 
special contributiei pe care participantii aleg sa o vireze in conturile individuale; 

- valoarea activelor nete administrate de fondurile de pensii facultative a atins la 
sfârşitul anului 2012 valoarea de 598,92 milioane lei, cu 37,48% mai mult decât 
la finalul anului 2011; 

- in structura portofoliului de investitii, titlurile de stat au crescut ca valoare la 
408,80 milioane lei, cu o pondere in total active de 68,14%; depozitele fondurilor 
de pensii facultative se situeaza la o valoare de 41,62 milioane lei, in scadere ca 
pondere in total active; valoarea investitiilor in actiuni este de 90,34 milioane lei, 
in crestere ca pondere fata de total active; celelalte investitii sunt reprezentate de 
obligatiunile corporative, obligatiunile municipale, obligatiunile supranationale si 
organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, metale pretioase si 
derivate; 

- ratele de rentabilitate înregistrate de fondurile de pensii facultative la finalul 
anului 2012 au fost cuprinse între 9,2447% şi 3,6630%; 

- toate cele 11 fonduri de pensii facultative au obţinut profit în anul 2012, profitul 
cumulat al acestora fiind de 48,27 mil. lei, in crestere de aproximativ sapte ori 
fata de profitul cumulat din 2011. 

 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private, cu modificările şi completările ulterioare, „în numele Consiliului Comisiei, 
preşedintele acesteia prezinta Parlamentului, pâna la data de 30 iunie a anului urmator, 
raportul anual al Comisiei, care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si 
raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, în sedinţă comună a celor două 
Camere ale Parlamentului” 
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Astfel, Comisiile pentru buget şi Comisiile pentru muncă din Senat şi Camera 
Deputaţilor, propun Plenului Parlamentului, pentru dezbatere, Raportul de activitate pe  anul 
2012 al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  
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