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Metodologie de Proiect

-Fond pensii CAA-

A. Plan de Proiect

1. Analiza cerintelor CAA si a legislaţiei aplicabile.

2. Identificarea datelor curente disponibile la nivelul fondului de pensii.

3. Proiectarea arhitecturii modelului matematic de calcul actuarial.

4. Proiectarea arhitecturii structurii bazei de date necesare.

5. Proiectarea arhitecturii sistemului informatic de calcul actuarial.

6. Analiza datelor furnizate.

7. Optimizarea bazei de date furnizate – actiuni corective.

8. Realizarea sistemului informatic automatizat de evaluare a fondului de pensii.

9. Verificarea sistemului informatic. Teste de anduranta.

10.  Efectuarea evaluarii fondului de pensii.

11.  Realizarea raportului actuarial de evaluare a fondului de pensii.

12. *  Studiul  scenariilor  posibile  de  remediere  in  cazul  unei  eventuale  situatii 
nefavorabile a fondului (deficit), rezultata in urma evaluarii. Teste de stres.

13. * Realizarea Raportului Actuarial de consultanta referitoare la echilibrarea valorii 
fondului.

1. Analiza cerintelor  CAA si a legislatiei aplicabile.

Analiza cerintelor CAA si a actelor normative in vigoare care stau la baza sistemului de 
pensii a casei de asigurari a avocatilor (CAA).
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2.  Identificarea datelor curente disponibile la nivelul fondului de pensii.

Identificarea  datelor  ce  pot  fi  puse la  dispozitie  de  catre  CAA Consultantului  pentru 
derularea proiectului. 

3. Proiectarea arhitecturii modelului matematic de calcul actuarial. 

Proiectarea  unui  model  matematic  de  calcul  actuarial  dedicat,  in  concordanta  cu 
standardele in vigoare aplicabile si in temeiul metodelor actuariale standard de evaluare a 
unui  fond  de  pensii  de  tip  “Defined  Benefit”,  adaptat  particularitatilor  sistemului  de 
pensii al casei de asigurari a avocatilor.

4. Proiectarea arhitecturii structurii bazei de date necesare.

 

Realizarea unei structuri de baze de date, in functie de particularitatile sistemului si datele 
puse la dispozitie de catre CAA, necesara functionarii  modelului matematic de calcul 
actuarial.

5. Proiectarea arhitecturii sistemului informatic de calcul actuarial.

Crearea arhitecturii  informatice necesare implementarii  modelului  matematic de calcul 
actuarial.

6. Analiza datelor furnizate.

Preluarea,  respectiv  verificarea  datelor  furnizate  de  catre  CAA  si  identificarea 
eventualelor neconformitati ale acestora. Optimizarea structurii bazei de date in cazul in 
care  se  dovedeste  necesar.  Convertirea  datelor  furnizate  in  formatul  solicitat  de catre 
Consultant.

7. Optimizarea bazei de date furnizate - actiuni corective.

Semnalarea catre CAA a eventualelor erori identificate in datele transmise si reverificarea 
datelor dupa efectuarea corectiilor, optimizarea structurii bazei de date, dupa caz.   

Confidential Page 3



Actuarial Services

8. Realizarea sistemului informatic automatizat de evaluare a fondului de pensii.

Realizarea, conform arhitecturii determinate la pct 5, a programelor informatice necesare 
gestiunii bazelor de date si efectuarii operatiilor aferente modelului matematic de calcul 
actuarial, in vederea elaborarii si livrarii rapoartelor solicitate. 

1. Modulul de gestiune a bazelor de date

1. Gestiunea datelor de aderare a participantilor

2. Gestiunea contributiilor individuale ale participantilor

3. Gestiunea perioadelor de cotizare individuale pe sexe

4. Gestiunea numarului de puncte individuale si a valorii pensiei lunare

5. Gestiunea veniturilor medii pe profesie

6. Gestiunea procentelor lunare din venitul mediu individual

7. Gestiunea ratelor de rentabilitate istorice

8. Gestiunea ratelor de discount

9. Gestiunea ratelor de cheltuieli

10. Gestiunea ratelor de mortalitate si invaliditate, pe sexe

11. Gestiunea starii participantilor

12. Gestiunea varstelor standard de pensionare si cotizare pe sexe

2. Modulul de calcul a valorilor istorice necesare proiectiei.

1. Determinarea varstei participantului

2. Determinarea orizontului de proiectie individual, pentru fiecare participant 
(numarul  de  luni  ramase  pana  la  data  atingerii  varstei  limita  de 
pensionare).

3. Determinarea perioadei de cotizare istorice pentru fiecare participant.

4. Determinarea  numarului  de  puncte  aferent  fiecarei  luni  de  plata  a 
contributiei, pentru fiecare participant.

5. Determinarea numarului  mediu de puncte acumulate  pana in  momentul 
prezent, pentru fiecare participant.

3. Modulul de calcul a ratelor de rentabilitate istorice

1. Determinarea ratelor de rentabilitate istorice ale fondului de pensii.

4. Modulul de prognoza.

1. Proiectia  venitului  mediu  pe  profesie  pana  la  sfarsitul  orizontului  de 
proiectie  (numarul  de  ani  ramasi  pana  la  pensionarea  celui  mai  tanar 
participant al fondului de pensii).

Confidential Page 4



Actuarial Services

2. Proiectia  contributiilor  viitoare  ale  fiecarui  participant  pana  la  sfarsitul 
orizontului individual de proiectie.

3. Proiectia numarului de puncte medii viitoare acumulate, pentru fiecare an, 
pana la sfarsitul orizontului de proiectie, pentru fiecare participant.

4. Proiectia valorii lunare a pensiei in cazul unui eveniment de invaliditate, 
pentru fiecare luna, pana la sfarsitul orizontului de proiectie, pentru fiecare 
participant.

5. Proiectia  valorii  lunare a  pensiei  de urmas  in  cazul  unui  eveniment  de 
deces, pentru fiecare luna, pana la sfarsitul orizontului de proiectie, pentru 
fiecare participant. 

6. Proiectia valorii  lunare a  pensiei  de urmas  in  cazul  unui  eveniment  de 
invaliditate si deces, pentru fiecare luna, pana la sfarsitul orizontului de 
proiectie, pentru fiecare participant.

7. Proiectia valorii  lunare a pensiei  pentru limita  de varsta,  pentru fiecare 
participant.

8. Determinarea valorii actuariale prezente a sumei minime necesare platii 
pensiei lunare de urmas in cazul unui eveniment de deces, pentru fiecare 
an, pentru fiecare participant.

9. Determinarea valorii actuariale prezente a sumei minime necesare platii 
pensiei lunare in cazul unui eveniment de invaliditate, pentru fiecare an, 
pentru fiecare participant.

10. Determinarea valorii actuariale prezente a sumei minime necesare platii 
pensiei  lunare  in  cazul  unui  eveniment  de  invaliditate  urmat  de  un 
eveniment de deces, pentru fiecare an, pentru fiecare participant.

11. Determinarea valorii actuariale prezente a sumei minime necesare platii 
pensiei lunare pentru limita de varsta, pentru fiecare participant.

12. Determinarea valorii actuariale prezente a fluxului de numerar  in cazul 
unui  eveniment  de  deces  pentru  fiecare  an  al  orizontului  de  proiectie, 
pentru fiecare participant.

13. Determinarea valorii actuariale prezente a fluxului de numerar in cazul 
unui eveniment de invaliditate pentru fiecare an al orizontului de proiectie, 
pentru fiecare participant.

14. Determinarea valorii actuariale prezente a fluxului de numerar in cazul 
unui eveniment de invaliditate si deces pentru fiecare an al orizontului de 
proiectie, pentru fiecare participant.

15. Determinarea valorii actuariale prezente a fluxului de numerar in cazul 
atingerii varstei de pensionare, pentru fiecare participant.

16. Determinarea  valorii  actuariale  prezente  a  sumei  tuturor  fluxurilor 
individuale de numerar, pentru fiecare an.
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17. Determinarea  valorii  actuariale  prezente  a  costurilor  (contributiile 
viitoare), pentru fiecare participant.

18. Determinarea  valorii  actuariale  prezente  a  sumei  tuturor  costurilor 
individuale. 

19. Determinarea valorii obligatiei actuariale (rezerva tehnica necesara).

9. Verificarea sistemului informatic. Teste de anduranta.

Rularea sistemului informatic in conditii reale, pe bazele de date transmise de catre CAA 
si remedierea eventualelor erori sau aspecte neprevazute in analiza datelor.

10. Efectuarea evaluarii fondului de pensii.

Efectuarea analizei rezultatelor generate de sistemul informatic de evaluare a fondului de 
pensii.

11. Realizarea raportului actuarial de evaluare a fondului de pensii. 

Intocmirea Raportului, ce va cuprinde informatii referitoare la: 

a) Rezultatele calculului:

a. Rapoarte globale (la nivel de fond):

i. Valoarea viitoare asteptata a platilor de pensii, pe ani:

1. Valoare  viitoare  asteptata  a  platilor  de  pensii  pentru 
cazurile de deces, pe ani

2. Valoare  viitoare  asteptata  a  platilor  de  pensii  pentru 
cazurile de invaliditate, pe ani

3. Valoare  viitoare  asteptata  a  platilor  de  pensii  pentru 
cazurile de invaliditate si deces, pe ani

4. Valoare viitoare asteptata a platilor de pensii pentru limita 
de varsta, pe ani

5. Valoare viitoare asteptata totala a platilor de pensii, pe ani 
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ii. Valoarea  viitoare asteptata a incasarilor din contributii  (costurile 
actuariale), pe ani

iii. Valoarea viitoare asteptata a fondului de pensii, pe ani

iv. Valoarea prezenta asteptata totala a platilor de pensii, pe ani

v. Valoarea prezenta asteptata a incasarilor din contributii, pe ani

vi. Valoarea  prezenta  a  obligatiei  actuariale  (rezerva  tehnica; 
necesarul  de  numerar  la  momentul  prezent  pentru  acoperirea 
obligatiilor de plata a pensiilor)

vii. Valoarea excedentului/deficitului fondului de pensii

viii. Valoarea  ratelor  de  rentabilitate  istorice  (*in  functie  de  datele 
transmise de CAA)

b. Rapoarte individuale (la nivel de participant):

i. Valoarea  numarului  de  puncte  acumulate  pana  in  prezent,  pe 
fiecare participant.

ii. Valoarea  pensiei  lunare  acumulate  pana  in  prezent,  pe  fiecare 
participant.

iii. Valoarea obligatiei actuariale fata de fiecare participant (necesarul 
de numerar la momentul prezent pentru acoperirea obligatiilor de 
plata fata de respectivul participant)

iv. Valoarea  costurilor  actuariale  ale  fiecarui  participant  (valoarea 
actuariala prezenta a contributiilor viitoare ale participantului)

v. Valoarea asteptata prezenta a platilor catre respectivul participant.

vi. Valoarea  contributiei  individuale  cumulata  pana  la  momentul 
prezent (*in functie de datele transmise de CAA)

b) scurta prezentare a specificatiilor tehnice asupra calculului

c) analiza si interpretarea rezultatelor evaluarii situatiei prezente

12.  *  Studiul  scenariilor  posibile  de  remediere  in  cazul  unei  eventuale  situatii 
nefavorabile a fondului (deficit), rezultata in urma evaluarii. Teste de stres.

La solicitarea CAA, in cazul identificarii unui deficit de resurse financiare al fondului sau 
in  cazul  solicitarii  majorarii  valorii  punctului  de  pensie,  se  va  efectua  analiza  si 
reevaluarea  situatiei  fondului,  intervenind  asupra  parametrilor  variabili,  conform 
legislatiei,  pana la identificarea valorii  optime a acestor parametrii,  necesara generarii 
unei situatii de echilibru a activelor fondului de pensii in raport cu obligatia actuariala.
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13.  *  Realizarea  Raportului  Actuarial  de  consultanta  referitoare  la  echilibrarea 
valorii fondului.

In cazul solicitarii din partea CAA a unui Raport Actuarial de consultanta referitoare la 
echilibrarea  fondului,  se  vor  putea  prezenta  solutii  pentru  adecvarea  nivelului 
contributiilor in raport cu obligatiile, precum si studiul de impact referitor la cresterea 
valorii punctului de pensie.

Raportul actuarial de consultanta va cuprinde informatii referitoare la: 

a) Analiza scenariilor de remediere a situatiei fondului rezultata in urma elaborarii 
Raportului Actuarial de evaluare.

b) Prezentarea  solutiilor  posibile  prin  modificarea  anumitor  parametrii,  variabili 
conform  legislatiei,  valorile  recomandate  a  acestor  parametrii  si  scenariile 
posibile de implementare.

c) Rezultatele calculului in urma implementarii scenariilor aplicabile:

a. Rapoarte globale (la nivel de fond):

i. Valoarea viitoare asteptata a platilor de pensii, pe ani:

1. Valoare viitoare asteptata a platilor de pensii pentru deces, 
pe ani

2. Valoare  viitoare  asteptata  a  platilor  de  pensii  pentru 
invaliditate, pe ani

3. Valoare  viitoare  asteptata  a  platilor  de  pensii  pentru 
invaliditate si deces, pe ani

4. Valoare viitoare asteptata a platilor de pensii pentru limita 
de varsta, pe ani

5. Valoare viitoare asteptata totala a platilor de pensii, pe ani 

ii. Valoarea viitoare asteptata a incasarilor din contributii  (costurile 
actuariale), pe ani

iii. Valoarea viitoare asteptata a fondului de pensii, pe ani

iv. Valoarea prezenta asteptata totala a platilor de pensii, pe ani

v. Valoarea prezenta asteptata a incasarilor din contributii, pe ani

vi. Valoarea  prezenta  a  obligatiei  actuariale  (rezerva  tehnica; 
necesarul  de  numerar  la  momentul  prezent  pentru  acoperirea 
obligatiilor de plata a pensiilor)

vii. Valoarea excedentului/deficitului fondului de pensii

b. Rapoarte individuale (la nivel de participant):

i. Valoarea  numarului  de  puncte  acumulate  pana  in  prezent,  pe 
fiecare participant.
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ii. Valoarea  pensiei  lunare  acumulate  pana  in  prezent,  pe  fiecare 
participant.

iii. Valoarea obligatiei actuariale fata de fiecare participant (necesarul 
de numerar la momentul prezent pentru acoperirea obligatiilor de 
plata fata de respectivul participant)

iv. Valoarea  costurilor  actuariale  ale  fiecarui  participant  (valoarea 
actuariala prezenta a contributiilor viitoare ale participantului)

v. Valoarea asteptata prezenta a platilor catre respectivul participant.

vi. Valoarea  contributiei  cumulate  pana  la  momentul  prezent  (*in 
functie de datele transmise de CAA)

B  .   Condiţii generale pentru dezvoltarea tuturor modulelor si livrarea Rapoartelor  

1. Asigurarea tuturor rezultatelor şi Rapoartelor este conditionata de disponibilitatea, 
acuratetea si completitudinea datelor transmise de CAA. Rapoartele vor conţine doar 
rezultatele raportate la informatiile oferite de CAA.

2. Continutul Rapoartelor care vor fi  livrate CAA este confidential si poate fi folosit 
doar pentru uzul intern al CAA, CAA si Consultantul neavand dreptul de a il face 
public sau transmite catre terte parti.

C. Durata estimata   pentru emiterea livrabilelor (Rapoartele)  

1. Rapoarte initiale

i. Raport actuarial de evaluare 

a. In functie de data comunicarii de catre CAA a informatiilor/datelor finale 
necesare intocmirii Raportului,  se estimeaza o durata de aproximativ 16 
saptamani  de la data transmiterii informatiilor/datelor sus-mentionate.

ii. Raport actuarial de consultanta 

a. In functie de data intocmirii Raportului actuarial de evaluare (initial), se 
estimeaza o durata de aproximativ 4 saptamani de la data sus-mentionata.

2. Rapoarte periodice* (la cerere)

i. Raport actuarial de evaluare

a. In  functie  de  comunicarea  informatiilor/datelor  de  catre  CAA,  se 
estimeaza o durata  de aproximativ 2 saptamani,  de la data  comunicarii 
informatiilor sus-mentionate.

ii. Raport actuarial de consultanta
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a. In functie de data emiterii Raportului actuarial de evaluare, se estimeaza o 
durata de aproximativ 2 saptamani de la emiterea Raportului actuarial de 
evaluare.  

*Termenii de livrare a Rapoartelor periodice au fost estimati in ipoteza emiterii 
Rapoartelor trimestriale. In cazul emiterii lor la intervale mai mari de timp, termenele vor 
fi prelungite corespunzator.  
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