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Evaluarea eficientei sistemului de administrare a riscurilor 

 

 

Principalele caracteristici ale sistemului de administrare a riscurilor 

BT Pensii Societatea de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA asigura gestionarea riscurilor in 
cadrul companiei prin politici si proceduri implementate in concordanta cu prevederile legislative in 
vigoare si normele emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, care reglementeaza activitatea 
de pensii private in Romania.  In cadrul societatii sunt definite Departamentele de Risc si Control Intern, 
care emit periodic rapoarte de activitate, aducand la cunostinta conducerii executive orice modificare de 
risc identificata, care poate afecta derularea activitatii societatii. De asemenea sunt infiintate si comitete 
consultative care raporteaza conducerii executive sau Consiliului de Administratie dupa caz ( Comitetul de 
Investitii, Comitetul de management al Riscului).  

Reglementarile implementate in cadrul societatii fac referire la: evaluarea si administrarea riscurilor; 
remunerarea; evaluarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice; solutionarea 
reclamatiilor; identificarea si prevenirea conflictelor de interese; selectarea, monitorizarea, evaluarea si 
adecvarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie, prevenirea si 
combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism 

 

Extras privind concluziile evaluării eficienţei sistemului de administrare  a riscurilor 

pentru semestrul II 2020 

In cursul semestrului II 2020 politica de risc a fost revizuita si s-au adaugat in procesele derulate pentru 
evaluarea si monitorizarea riscului de piata elemente noi de analiza, in vederea oferirii unui raspuns rapid 
la orice modificare a pietelor, in contextul pandemiei de Covid-19. 

In 2020 nu au fost identificate evenimente de risc operational cu impact material sau situatii de abateri de 
la limitele de risc stabilite, neexistand modificari ale profilui de risc  aferent societatii si fondului de pensii 
facultative Pensia Mea.  

Având în vedere politicile, procedurile și controalele implementate la nivelul BT Pensii Societate de 
Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA, Consiliul de Administrație a constatat că sistemul de 
administrare și management al riscului, adoptat la nivelul societatii este adecvat și functionează eficient. 

 


