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PROSPECTUL SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE
Publicat la data de 18 mai 2007

AZT MODERATO
FOND DE PENSII FACULTATIVE

Gradul de risc al fondului: mediu

Autorizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin
Decizia nr.  6/24.04.2007 privind autorizarea Administratorului
Decizia nr. 7/24.04.2007 privind autorizarea prospectului schemei de pensii
Decizia nr. 11/15.05.2007, privind autorizarea fondului de pensii facultative

administrat de

S.C. ALLIANZ-}IRIAC

Societate de administrare a fondurilor de pensii facultative S.A.
cu sediul \n Bucure[ti, strada Ion Sl`tineanu nr. 6, ap. 4, et. 3-4, cod po[tal 010602,
sector 1, tel.: +(40)21 207 21 00; fax: +(40)21 207 21 70; web-site: www.allianztiriac.ro
adresa de e-mail: pensii@allianztiriac.ro

Performan]ele anterioare  nu reprezint` o garan]ie a realiz`rilor viitoare.

Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele administratorului.
Activele fondului de pensii facultative sunt  administrate separat de activele
administratorului.
Autoritatea competent` \n domeniul reglement`rii [i supravegherii sistemului de pensii
private este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu sediul \n Bucure[ti,
Splaiul Unirii nr. 74, sector 4, telefon: (+40)21 330 10 35, fax: (+40)21 330 10 31, adresa
e-mail: csspp@csspp.ro
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Pensiile facultative sunt solu]ia cea mai
potrivit` pentru persoanele care doresc
s`-[i asigure o b`tråne]e lini[tit` dup`
activitatea intens` depus` de-a lungul
vie]ii active. |n ]`rile dezvoltate, pensiile
private sunt catalogate ca fiind
indispensabile. Nimeni nu [tie cåt [i mai
ales cum vom tr`i peste un anumit num`r
de ani. Poate va fi a[a cum ne-am dorit,
cum am visat sau poate nu. Este clar faptul
c` st` \n puterea noastr` s` gåndim din
timp [i s` ac]ion`m pentru a ne asigura o
vårst` a treia far` griji.

Sistemul public de pensii, al solidarit`]ii
sociale, se afl` \n criz`. Singura alternativ`
viabil` este ca oamenii s` preia
r`spunderea privind asigurarea veniturilor
lor la pensie.
Dac` pentru actualii pensionari,
speran]ele unui trai decent depind de
bun`voin]a statului, pentru cei afla]i acum
\n activitate, viitorul unei pensii decente
]ine de contribu]ia acestora la un fond de
pensii facultative.

Fondurile de pensii facultative sunt
instrumente de economisire pe termen
lung, pe care putem s` le alegem \n func]ie
de venitul pe care dorim s` ni-l asigur`m
din timp pentru anii b`tråne]ii.

Prezentul prospect al schemei de pensii
facultative (denumit \n continuare
“Prospect”) privind “AZT MODERATO Fond
de pensii facultative” (denumit \n
continuare “Fond”) reprezint`
documentul care cuprinde termenii
schemei de pensii facultative [i ai
contractului de administrare.
|n cadrul Prospectului sunt explicate toate
aspectele [i informa]iile necesare pentru
luarea deciziei de a adera la Fond. Astfel,
\nainte de luarea deciziei de a deveni
participant la Fond, orice persoan` trebuie
s` citeasc` acest Prospect [i Contractul de
societate civil` pentru a afla drepturile [i
obliga]iile care revin p`r]ilor, politica de
investi]ii, riscurile pe care le comport` [i
altele.

I. INTRODUCERE

I.1. CONSIDERA}II GENERALE

Pe parcursul Prospectului, [i avånd \n
vedere defini]iile utilizate la nivelul Legii
204/2006 privind pensiile facultative
(denumit` \n continuare “Lege”), termenii
[i expresiile de mai jos au urm`toarele
semnifica]ii:
1. activele Fondului reprezint`

instrumentele financiare, inclusiv
instrumentele financiare derivate, precum
[i numerarul, rezultate ca urmare a
investirii activelor personale ale
participan]ilor;
2. activul personal reprezint` suma
acumulat` \n contul unui participant,

I.2. DEFINI}II
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egal` cu num`rul de unit`]i de fond
de]inute de acesta, \nmul]ite cu valoarea
la zi a unei unit`]i de fond;
3. activul net total al Fondului la o anumit`
dat` reprezint` valoarea care se ob]ine
prin deducerea valorii obliga]iilor Fondului
din valoarea activelor acestuia la acea dat`;
4. actul individual de aderare reprezint`
contractul scris, \ncheiat \ntre persoana
fizic` [i administrator, care con]ine
acordul persoanei de a fi parte la
contractul de societate civil` [i la
prospectul schemei de pensii;
5. administrator poate fi o societate de
pensii, o societate de administrare a
investi]iilor, o societate de asigur`ri,
autorizate conform legisla]iei care
reglementeaz` domeniile \n care
activeaz`, a c`ror autoriza]ie este \n
vigoare [i care sunt autorizate, \n
conformitate cu Legea, de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private pentru a administra fonduri de
pensii facultative [i, op]ional, pentru a
furniza pensii private;
6. angajatorul reprezint` persoana fizic`
sau juridic` ce poate, potrivit legii, s`
angajeze for]` de munc` pe baz` de
contract individual de munc`, potrivit Legii
nr. 53/2003  -  Codul muncii, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, sau
pe baz` de raport de serviciu, potrivit Legii
privind Statutul func]ionarilor publici,
republicat`, cu modific`rile ulterioare;
7. beneficiarul reprezint` mo[tenitorul
participantului, definit conform
prevederilor codului civil;
8. beneficiile colaterale reprezint` orice
avantaje, precum facilit`]i b`ne[ti sau

cadouri, altele decåt cele care rezult` din
calitatea de participant sau de beneficiar
al unei pensii facultative;
9. contractul de administrare reprezint`
contractul \ncheiat \ntre administrator [i
participant, care are ca obiect
administrarea Fondului;
10. contribu]iile reprezint` sumele pl`tite
de c`tre participan]i [i/sau \n numele
acestora la Fond;
11. contribu]ia net` reprezint` sumele
pl`tite de c`tre participan]i [i/sau \n
numele acestora la Fond din care s-a dedus
comisionul Administratorului;
12. depozitarul reprezint` institu]ia de
credit din Romånia, autorizat` de Banca
Na]ional` a Romåniei, \n conformitate cu
legisla]ia bancar`, sau sucursala din
Romånia a unei institu]ii de credit,
autorizat` \ntr-un stat membru al Uniunii
Europene sau apar]inånd Spa]iului
Economic European, avizat` de Comisie,
pentru activitatea de depozitare, potrivit
legii, c`reia \i sunt \ncredin]ate spre
p`strare, \n condi]ii de siguran]`, toate
activele fiec`rui fond de pensii facultative
13. fondul de pensii facultative reprezint`
fondul constituit prin contract de societate
civil`, \ncheiat \ntre participan]i, \n
conformitate cu prevederile Codului civil
referitoare la societatea civil` particular`
[i cu dispozi]iile Legii;
14. instrumentele financiare:
- instrumente ale pie]ei monetare – sunt
instrumente financiare pe termen scurt
(de regul` pån` \n 12 luni); printre acestea
se pot enumera certificate de depozit,
bilete de trezorerie, depozite etc.
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- instrumente cu venit fix – sunt
instrumente financiare emise pe un
termen fix (de regul` mai mare de un an
de zile); printre acestea se pot enumera
obliga]iuni guvernamentale, obliga]iuni
municipale, obliga]iuni corporatiste etc.
- instrumente cu venit variabil  – sunt
instrumente care au la baz` titluri de
participare la capitalul unei societ`]i;
15. fondul de garantare a pensiilor
reprezint` fondul \nfiin]at din contribu]ii
ale administratorilor [i ale furnizorilor de
pensii, avånd scopul de a proteja drepturile
participan]ilor [i beneficiarilor, dup` caz,
dobåndite \n cadrul sistemului de pensii
reglementat [i supravegheat de Comisie;
16. participantul reprezint` persoana care
contribuie sau/[i \n numele c`reia s-au
pl`tit contribu]ii la Fond [i care are \n viitor
un drept la o pensie facultativ`;
17. pensia facultativ` reprezint` suma
pl`tit` periodic titularului sau
beneficiarului, \n mod suplimentar [i
distinct de cea furnizat` de sistemul
public;
18. prospectul schemei de pensii
facultative reprezint` documentul care
cuprinde termenii contractului de

administrare, ai contractului de societate
civil` [i ai schemei de pensii facultative;
19. provizionul tehnic reprezint` un volum
adecvat de pasive corespunz`tor
angajamentelor financiare rezultate din
portofoliul de investi]ii care acoper`
riscurile biometrice [i pe cele privind
investi]iile;
20. rata de rentabilitate a Fondului
reprezint` rata anualizat` a produsului
randamentelor zilnice, m`surate pe o
perioad` de 24 de luni; randamentul zilnic
al unui fond este egal cu raportul dintre
valoarea unei unit`]i de fond din ziua
respectiv` [i valoarea unit`]ii de fond din
ziua precedent`;
21. riscurile biometrice reprezint` riscurile
legate de deces, invaliditate [i longevitate;
22. schema de pensii facultative reprezint`
sistemul de termene, condi]ii [i reguli pe
baza c`rora administratorul colecteaz` [i
investe[te activele Fondului, \n scopul
dobåndirii de c`tre participan]i a unei
pensii facultative;
23. unitatea de fond reprezint` raportul
dintre valoarea activului net total al
Fondului [i valoarea la zi a unei unit`]i de
fond.

6

Fondul s-a constituit pe baz` de Contract
sub form` de societate civil`, f`r`
personalitate juridic`, \n conformitate cu
dispozi]iile legisla]iei romåne[ti. Fondul
este autorizat de c`tre Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii

Private (denumit` \n continuare
“Comisie”).
Fondul dispune de un patrimoniu distinct
care nu poate fi declarat \n stare de
faliment, care apar]ine numai
participan]ilor [i beneficiarilor acestora,

II. OBIECTIVELE FONDULUI
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Fondul se adreseaz` persoanelor care
doresc performan]e ce rezult` dintr-o

strategie investi]ional` echilibrat`,
asumåndu-[i un grad de risc mediu.

III. MODALITATEA DOBÅNDIRII  CALIT~}II DE
PARTICIPANT LA FOND

III.1. CUI |I ESTE DESTINAT FONDUL

Participantul la un fond de pensii facultative
este persoana care:

• \ndepline[te condi]iile de eligibilitate
prev`zute \n Lege;

• \ndepline[te condi]iile de eligibilitate
prev`zute \n Norma nr. 12/2006
privind participan]ii la un fond de
pensii facultative, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare;

• ader` la un Fond urmånd procedura
specific`;

• contribuie sau/[i \n numele c`reia se
pl`tesc contribu]ii la Fond;

• are dreptul \n viitor la o pensie
facultativ`.

Sunt eligibile pentru a fi participan]i la un
fond de pensii facultative urm`toarele
persoane:

• persoanele angajate potrivit Legii nr.
53/2003  - Codul muncii, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare;

• func]ionarii publici, potrivit Legii nr.
188/1999  privind Statutul
func]ionarilor publici, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare;

• alte categorii de func]ionari care
presteaz` activit`]i \n baza unui raport
de serviciu;

• persoanele care \[i desf`[oar`

III.2. CONDI}II DE ELIGIBILITATE A PARTICIPAN}ILOR LA FOND

7

fiind administrat \n condi]ii cåt mai bune
de profitabilitate, pe principiul
diversific`rii riscului [i administr`rii
pruden]iale \n interesul fiec`rui
participant de c`tre ALLIANZ-}IRIAC
Societate de administrare a fondurilor de
pensii facultative S.A. (denumit` \n
continuare “Administrator”).
Obiectivul principal al constituirii
Fondului este cre[terea valorii activelor
acestuia cu scopul de a se crea premizele

[i condi]iile necesare asigur`rii de pensii
participan]ilor Fondului \n considerarea
Legii, a Normelor Comisiei [i a altor
reglement`ri aplicabile. |n acest sens,
Administratorul va gestiona patrimoniul
Fondului cu grij` [i bun` credin]`, exclusiv
\n interesul participan]ilor. Investi]iile
Fondului sunt f`cute \ntr-un mod care s`
asigure securitatea, calitatea, lichiditatea
[i profitabilitatea.
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activitatea \n func]ii elective sau care sunt
numite \n cadrul autorit`]ii executive,
legislative ori judec`tore[ti, pe durata
mandatului;

• persoanele care ob]in venituri din salarii
sau venituri asimilate acestora potrivit
Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;

• persoanele autorizate s` desf`[oare [i
s` ob]in` venituri din activit`]i
independente potrivit Legii nr.
571/2003, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare;

• membrii societ`]ilor cooperative aflate
sub inciden]a Legii nr. 1/2005  privind
organizarea [i func]ionarea coopera]iei,
cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare;

• persoanele care realizeaz` venituri din

activit`]i profesionale, cum sunt
definite \n Legea nr. 200/2004  privind
recunoa[terea diplomelor [i calific`rilor
profesionale pentru profesiile
reglementate din Romånia, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare;

• persoanele care realizeaz` venituri din
activit`]i agricole potrivit Legii nr.
571/2003, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare.

Administratorul nu poate refuza semnarea
actului individual de aderare niciunei
persoane care are dreptul de a participa
la fondul de pensii facultative.
Aderarea la un fond de pensii facultative
este o op]iune individual`, oferirea oric`rui
fel de beneficii colaterale fiind interzis`,
\n conformitate cu art. 97 din Legea
204/2006 privind pensiile facultative.

� Calitatea de participant la Fond se
dobånde[te prin semnarea Actului
individual de aderare [i prin plata de c`tre
angajator sau, dup` caz, de c`tre
participant a primei contribu]ii la Fond.
� Prin semnarea Actului individual de
aderare participantul:
- \[i exprim` acordul cu privire la
Contractul de societate civil` prin care a
fost constituit Fondul;
- \[i \nsu[e[te Prospectul [i termenii
Contractului de administrare;
- mandateaz` implicit, prin fondatorii care
au \ncheiat Contractul de administrare \n
numele [i pe seama tuturor
participan]ilor, pe Administrator cu privire
la gestiunea Fondului [i reprezentarea

acestuia \n fa]a ter]ilor.
� Actul individual de aderare este \nmånat
pentru semnare poten]ialului participant
numai dup` ce acesta a fost informat
asupra condi]iilor schemei de pensii
facultative, inclusiv \n ceea ce prive[te
drepturile [i obliga]iile p`r]ilor implicate,
riscurile financiare, tehnice [i de alt`
natur`, precum [i despre natura [i
distribu]ia acestor riscuri. Cu ocazia
semn`rii Actului individual de aderare se
va \nmåna participantului o copie de pe
Contractul de societate civil` [i Prospect.
� Actul individual de aderare va fi semnat
personal de c`tre participant, nefiind
permis` semnarea prin reprezentare.

III.3. PROCEDURA SEMN~RII ACTULUI INDIVIDUAL DE ADERARE
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Contribu]ia legal` maxim` la Fond poate
fi de 15% din venitul salarial brut lunar sau
din venitul asimilat acestuia al
participantului. Contribu]ia poate fi
\mp`r]it` \ntre angajat [i angajator f`r` a

dep`[i contribu]ia legal` maxim`.
Contribu]ia minim` la Fond este de 50 lei.
Contribu]ia va fi exprimat` \n sum` fix`
f`r` zecimale [i se va \nscrie \n Actul
individual de aderare.

IV. INFORMA}II PRIVIND CONTRIBU}IA EXPRIMAT~ |N LEI

IV.1. LIMITELE {I CUANTUMUL CONTRIBU}IEI LA FOND

Pe teritoriul Romåniei, contribu]iile la Fond se stabilesc [i se pl`tesc \n lei.

Contribu]iile la Fond se re]in [i se vireaz`
lunar de c`tre angajator sau, dup` caz, de
c`tre participant, odat` cu contribu]iile
de asigur`ri sociale obligatorii, \n contul
Fondului specificat \n Actul individual de
aderare.
Pentru nevirarea la termen a contribu]iilor
la Fond, Administratorul poate calcula
dobânzi [i penalit`]i de întârziere în

cuantumul aplicabil crean]elor fiscale,
potrivit legisla]iei fiscale în vigoare.
Notificarea Administratorului privind
stabilirea dobânzilor [i penalit`]ilor de
întârziere se emite pe numele celui care
are obliga]ia legal` privind re]inerea [i
virarea contribu]iei la Fond [i constituie
titlu executoriu.

IV.2. MODALITATEA DE PLAT~ A CONTRIBU}IEI LA FOND

Participantul are posibilitatea \n orice
moment

• s` modifice contribu]ia la Fond \n
limitele admise, f`r` a suporta o
penalizare;

• s` suspende/\nceteze sau s` reia plata
contribu]iei la Fond, f`r` a suporta o
penalizare.

|n[tiin]area f`cut` cu ocazia modific`rii,
suspend`rii/\ncet`rii sau relu`rii pl`]ii
contribu]iei nu va afecta \n niciun fel
activul personal al participantului la acest
Fond [i/sau calitatea sa de participant, \n

sensul c` acesta \[i va p`stra drepturile
conform regulilor schemei de pensii
facultative, inclusiv \n ceea ce prive[te
investirea activelor din contul s`u, cu
excep]ia cazului \n care se solicit`
transferul de lichidit`]i b`ne[ti c`tre alt
fond de pensii facultative.
Suspendarea/\ncetarea pl`]ilor se
realizeaz` printr-o notificare adresat` de
c`tre participant Administratorului [i
angajatorului, dup` caz, cu cel pu]in 30 de
zile calendaristice \nainte de data
suspend`rii/\ncet`rii contribu]iilor.

IV.3. MODIFICAREA, SUSPENDAREA / |NCETAREA  {I RELUAREA PL~}II
CONTRIBU}IEI LA FOND
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Reluarea pl`]ii contribu]iilor este posibil`,
cu notificarea prealabil` scris` a
Administratorului [i a angajatorului, dup`
caz.

Desfiin]area contractului
Neplata niciunei contribu]ii la Fond, pe o

perioad` de maximum 3 luni de la data
semn`rii Actului individual de aderare,
aduce participantul [i administratorul \n
situa]ia anterioar` semn`rii contractului.
|n acest caz, poten]ialul participant poate
oricånd ulterior s` \ncheie un nou Act
individual de aderare cu Administratorul.

Participantul la Fond care a fost deta[at
\ntr-o alt` ]ar` are posibilitatea de a pl`ti
\n continuare contribu]ia asumat` prin
Actul individual de aderare pe toat` durata
deta[`rii. |n acest caz, participantul va

notifica Administratorului, anterior
plec`rii din ]ar`, momentul de debut al
deta[`rii [i modalitatea de efectuare a
viramentului \n lei pentru contribu]ia
lunar`.

IV.4. PARTICIPANTUL LA FOND DETA{AT \N STR~IN~TATE

� To]i participan]ii la un fond de pensii
facultative au acelea[i obliga]ii [i li se
aplic` un tratament nediscriminatoriu.
� Participantul la Fond are urm`toarele
obliga]ii:
a. s` pl`teasc` contribu]ia stabilit` de

comun acord \n Actul individual de
aderare, precum [i s` notifice \n
prealabil Administratorului [i
angajatorului, dac` este cazul, orice
modificare, suspendarea/\ncetarea sau
reluarea pl`]ilor;

b. s` comunice Administratorului [i
angajatorului orice modificare a datelor
sale personale \n termen de 30 zile;

c. s` solicite Administratorului \n scris
deschiderea dreptului de pensie
facultativ`;

d. s` pun` la dispozi]ia angajatorului, un
exemplar al Actului individual de
aderare sau al documentului care
modific` Actul individual de aderare la
debutul unui nou contract de munc`
sau raport de serviciu, \n termen de 5
zile lucr`toare de la data semn`rii
acestuia sub num`r de \nregistrare. Pe
baza acestui document, angajatorul va
avea obliga]ia legal` de a re]ine [i vira
lunar contribu]ia datorat` de angajatul
s`u odat` cu contribu]iile de asigur`ri
sociale obligatorii;

e. s` notifice Administratorul \n maximum
10 zile de la apari]ia situa]iei care \l face
neeligibil ca participant la Fond.

V.1 OBLIGA}IILE PARTICIPANTULUI

V. OBLIGA}IILE  {I DREPTURILE PARTICIPANTULUI
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Participantul la Fond are urm`toarele
drepturi:
a. drept de proprietate asupra activului

s`u personal, care nu poate fi supus
niciunei m`suri de executare silit`;

b. s` ob]in` o pensie facultativ` odat` cu
\ndeplinirea condi]iilor legale de
acordare a acesteia;

c. s` ob]in`, la \ncheierea Actului
individual de aderare, \n mod gratuit,
informa]ii cu privire la condi]iile
schemei de pensii facultative, drepturile
[i obliga]iile care le revin \n calitatea de
parte contractual`, riscurile financiare,
tehnice [i de alt` natur`, precum [i
despre natura [i distribu]ia acestor
riscuri;

d. s` i se solicite acordul cu privire la
modificarea prospectului schemei de
pensii facultative;

e. s` fie informat anual, \n scris, la ultima
adres` comunicat` Administratorului,
despre activul lui personal, respectiv
num`rul de unit`]i de fond [i valoarea
acestora;

f.  s` i se comunice atunci cånd
Administratorul adopt` o nou` politic`
investi]ional`, cånd se procedeaz` la
modificarea comisionului de
administrare [i cånd se realizeaz` orice
modificare relevant` privind

schimbarea regulilor schemei de pensii
facultative;

g. \n condi]iile \n care participantul a
aderat la un nou fond de pensii
facultative, acesta poate s` \[i transfere
activul personal de la Fond la noul fond
de pensii facultative sau s`-[i p`streze
calitatea de participant la toate fondurile
de pensii facultative, urmånd a le
cumula la momentul deschiderii
dreptului de pensie;

h. s` modifice, \n orice moment, cu
respectarea limitelor contribu]iei, s`
suspende/s` \nceteze  sau s` reia
contribu]iile la Fond, \n[tiin]ånd \n scris
Administratorul [i angajatorul, dup`
caz, cu cel pu]in 30 zile calendaristice
\nainte de data modific`rii,
suspend`rii/\ncet`rii sau relu`rii pl`]ii
contribu]iilor. |n cazul suspend`rii sau
\ncet`rii pl`]ii contribu]iilor se p`streaz`
calitatea de participant la Fond.

i.  s` foloseasc` activul s`u personal dac`
devine incapabil de a presta o munc`
drept urmare a invalidit`]ii, \n
conformitate cu reglement`rile \n
vigoare;

j.  s` beneficieze de deductibilitatea fiscal`
asupra venitului salarial brut lunar sau
din venitul asimilat acestuia, \n limita
unei sume legal instituite.

V.2. DREPTURILE PARTICIPANTULUI

VI. INFORMA}II PRIVIND POLITICA DE INVESTI}II, PRINCIPIILE
INVESTI}IONALE {I RISCURILE AFERENTE

Administratorul va investi patrimoniul
Fondului \n interesul participan]ilor

aplicånd principii pruden]iale \n
activitatea sa. A[adar, investirea se va
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realiza \ntr-un mod care s` asigure
securitatea, calitatea, lichiditatea [i
profitabilitatea activelor, cu o diversificare
corespunz`toare a acestora.
Autorizarea de c`tre Comisie a
prospectului schemei de pensii facultative
nu reprezint` o garan]ie pentru realizarea

obiectivelor investi]ionale ale Fondului.
Autorizarea de c`tre Comisie a
prospectului schemei de pensii facultative,
nu implic` \n nici un fel aprobarea sau
evaluarea de c`tre Comisie a calit`]ii
plasamentului \n instrumente financiare
[i nu ofer` nici o garan]ie participantului.

a. instrumente ale pie]ei monetare, inclusiv
conturi [i depozite \n lei la o banc`,
persoan` juridic` romån`, sau la o
sucursal` a unei institu]ii de credit
str`ine autorizate s` func]ioneze pe
teritoriul Romåniei [i care nu se afl` \n
procedur` de supraveghere special` ori
de administrare special` sau a c`rei
autoriza]ie nu este retras` - f`r` s`
dep`[easc` un procent mai mare de 20%
din valoarea total` a activelor Fondului;

b. titluri de stat emise de Ministerul
Finan]elor Publice din Romånia, emise
de state membre ale Uniunii Europene
sau apar]inånd Spa]iului Economic
European, \n procent de pån` la 70% din
valoarea total` a activelor Fondului;

c. obliga]iuni [i alte valori mobiliare emise
de autorit`]ile administra]iei publice
locale din Romånia sau din statele
membre ale Uniunii Europene ori
apar]inånd Spa]iului Economic
European, \n procent de pån` la 30% din
valoarea total` a activelor Fondului;

d. valori mobiliare tranzac]ionate pe pie]e
reglementate [i supravegheate din
Romånia, din statele membre ale Uniunii
Europene sau apar]inånd Spa]iului

Economic European, \n procent de pån`
la 50% din valoarea total` a activelor
Fondului;

e. titluri de stat [i alte valori mobiliare emise
de state ter]e, \n procent de pån` la 15%
din valoarea total` a activelor Fondului;

f.  obliga]iuni [i alte valori mobiliare
tranzac]ionate pe pie]e reglementate [i
supravegheate, emise de autorit`]ile
administra]iei publice locale din state
ter]e, \n procent de pån` la 10% din
valoarea total` a activelor Fondului;

g. obliga]iuni [i alte valori mobiliare ale
organismelor str`ine neguvernamentale,
dac` aceste instrumente sunt cotate la
burse de valori autorizate [i \ndeplinesc
cerin]ele de rating, \n procent de pån` la
5% din valoarea total` a activelor
Fondului;

h. titluri de participare emise de organisme
de plasament colectiv \n valori mobiliare
din Romånia sau din alte ]`ri, \n procent
de pån` la 5% din valoarea total` a
activelor Fondului;

i. alte forme de investi]ii prev`zute de
normele adoptate de Comisie.

Instrumentele \n care se fac plasamentele
sunt cele prev`zute de Lege.

VI.1. INSTRUMENTELE FINANCIARE |N CARE POATE INVESTI ADMINISTRATORUL
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Riscul de pia]` cuprinde trei tipuri de risc:
�- riscul valutar - este riscul ca valoarea
unui instrument financiar s` fluctueze din
cauza varia]iilor cursului de schimb
valutar;
- riscul ratei dobånzii la valoarea just` -
este riscul ca valoarea unui instrument
financiar s` fluctueze din cauza varia]iilor
ratelor de pia]` ale dobånzii;
�- riscul de pre] - este riscul ca valoarea
unui instrument financiar s` fluctueze ca
rezultat al schimb`rii pre]urilor pie]ei,
chiar dac` aceste schimb`ri sunt cauzate
de factori specifici instrumentelor
individuale sau emitentului acestora sau
factori care afecteaz` toate instrumentele
tranzac]ionate pe pia]`.
Termenul "risc de pia]`" \ncorporeaz` nu
numai poten]ialul de pierdere, dar [i cel
de cå[tig.
Riscul de credit - este riscul ca debitorul
sa nu-[i poat` respecta obliga]iile
asumate.
Riscul de lichiditate - (numit [i riscul de
finan]are), este riscul ca o entitate s`
\ntålneasc` dificult`]i \n procurarea
fondurilor necesare pentru \ndeplinirea

angajamentelor aferente instrumentelor
financiare. Riscul de lichiditate poate
rezulta din incapacitatea de a vinde repede
un activ financiar la o valoare apropiat`
de valoarea sa just`.
Riscul ratei dobånzii la fluxul de trezorerie
- este riscul ca fluxurile de trezorerie
viitoare s` fluctueze din cauza varia]iilor
ratelor de pia]` ale dobånzii. De exemplu,
\n cazul unui instrument de \mprumut cu
rat` variabil`, astfel de fluctua]ii constau
\n schimbarea ratei dobånzii efective a
instrumentului financiar, f`r` o schimbare
corespondent` a valorii sale juste.
Riscul modific`rii legisla]iei - reprezint`
posibilitatea ca legisla]ia cu relevan]`
pentru activitatea desf`[urat` de
Administrator s` se modifice, astfel \ncåt
s` produc` efecte negative asupra
profitabilit`]ii investi]ionale.
Administratorul nu poate avea nicio
influen]` asupra unui astfel de risc.

Participarea la acest Fond comport` atåt
avantajele care \i sunt specifice, cåt [i riscul
nerealiz`rii obiectivelor investi]iilor,
inclusiv a unor pierderi pentru participant.

VI.2. RISCURILE ASOCIATE STRUCTURII DE PORTOFOLIU PROPUSE

Administratorul investe[te pe pie]e
financiare din:
- Romånia;

- statele membre ale Uniunii Europene ori
apar]inånd Spa]iului Economic European;
- state ter]e.

VI.3. PIE}ELE FINANCIARE PE CARE INVESTE{TE ADMINISTRATORUL

Structura de portofoliu ]int` va fi:
- 10%  în instrumente ale pie]ei monetare,
adic` depozite bancare, certificate de
depozit [i titluri de stat cu maturitate de

pân`  la 12 luni;
- 65%  în instrumente cu venit fix, adic`
obliga]iuni guvernamentale (titluri de stat
cu maturitate de peste 12 luni), municipale

VI.4.�STRUCTURA PORTOFOLIULUI
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|n vederea asigur`rii unui flux decizional
eficient asupra investi]iilor,
Administratorul constituie mai multe
nivele decizionale \n cadrul structurii sale
organizatorice:
a.  Comitetul de investi]ii supune spre

aprobare regulile de investire [i
revizuirea acestora Consiliului de

administra]ie al Administratorului,
organul care poate decide aprobarea
acestora. Componen]a Comitetului de
investi]ii se decide de c`tre Consiliul de
administra]ie al Administratorului.
Comitetul poate fi format din: directorul
general, directorul de investi]ii, un
reprezentant desemnat de Consiliul de

VI.5.�FUNC}IILE PERSOANELOR RESPONSABILE CU LUAREA DECIZIILOR
INVESTI}IONALE

[i corporatiste;
- 25%  în instrumente cu venit variabil,
adic` ac]iuni tranzac]ionate pe pie]e
reglementate [i supravegheate, titluri de
participare emise de organisme de
plasament colectiv în valori mobiliare,
titluri de participare la fonduri \nchise de
investi]ii tranzac]ionate pe pie]e
reglementate [i supravegheate.

Luând în considerare a[tept`rile
participan]ilor [i condi]iile pie]elor de
capital, Consiliul de administra]ie al
Administratorului poate modifica în
beneficiul participan]ilor limitele de
investire astfel:
- între 0% [i 15% pentru instrumente ale
pie]ei monetare;

• între 0% [i 15% pentru depozite bancare;
• între 0% [i 10% pentru certificate de
depozit;
• între 0% [i 10% pentru titluri de stat cu
maturitate de pân` la 12 luni;

- între 35% [i 90%  pentru instrumente cu
venit fix;

• între 0% [i 70% pentru obliga]iuni
guvernamentale;
• între 0% [i 30% pentru obliga]iuni
municipale;

• între 0% [i 50% pentru obliga]iuni
corporatiste tranzac]ionate pe pie]e
reglementate [i supravegheate;
• între 0% [i 5% pentru obliga]iuni
corporatiste netranzac]ionate;

- între 10% [i 40% pentru instrumente cu
venit variabil;

• între 0% [i 40% pentru ac]iuni
tranzac]ionate pe pie]e reglementate [i
supravegheate;
• între 0% [i 5% pentru titluri de
participare emise de organisme de
plasament colectiv în valori mobiliare;
• între 0% [i 40% pentru titluri de
participare la fonduri închise de investi]ii
tranzac]ionate pe pie]e reglementate [i
supravegheate.

În vederea reducerii riscurilor investi]iei
sau pentru gestionarea eficient` a activelor
se pot folosi instrumente financiare
derivate în limitele legale.
Procentele de investire pot fi modificate
oricånd \n limitele mai sus precizate, f`r`
a fi necesar` informarea [i acordul
participan]ilor, considerându-se în acest
sens c` Administratorul ac]ioneaz` în mod
transparent [i în beneficiul exclusiv al
participan]ilor.
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administra]ie [i alte persoane, \n func]ie
de necesit`]i.

b. |n cadrul departamentului de investi]ii
al Administratorului, exist` o echip`
specializat` \n luarea deciziilor
investi]ionale, care are \n componen]`
administratori de portofoliu.
Conducerea departamentului de
investi]ii al administratorului este
asigurat` de un director de investi]ii.

 c. |n activitatea curent`, administratorul

de portofoliu utilizeaz` resurse tehnice
(rapoarte de analiz`, sisteme de
evaluare [i estimare, baze de date etc.)
pentru a determina oportunitatea unei
tranzac]ii [i condi]iile concrete ale
acesteia.

Administratorul nominalizeaz` prin
decizie a directorului general care sunt
persoanele responsabile de luarea
deciziilor [i realizarea investi]iilor, \n
cadrul structurii de mai sus.

Administratorul revizuie[te [i
completeaz` declara]ia privind politica de
investi]ii ori de cåte ori intervine o
schimbare important` \n politica de
investi]ii sau cel pu]in o dat` la 3 ani, cu
acordul Comisiei, informånd participan]ii

referitor la noua politic` investi]ional`.
Schimbarea politicii de investi]ii se va
realiza cu respectarea procedurii de
modificare a prospectului schemei de
pensii men]ionat` la nivelul sec]iunii XIX.

VI.6.�MODALITATEA DE SCHIMBARE A POLITICII DE INVESTI}II

|n vederea protej`rii intereselor
participan]ilor la Fond, a investirii \n
condi]ii pruden]iale [i de limitare a
riscurilor amintite, activitatea
Administratorului este organizat` avånd

la baz` proceduri de control intern al
fluxurilor informa]ionale [i de documente,
fiind riguros monitorizat` de organismele
specializate [i auditat` \n conformitate cu
reglement`rile legale.

VI.7. ALTE CONSIDERA}II RELEVANTE

VII. REGIMUL FISCAL AL OPERA}IUNILOR FONDULUI
Fondul nu este persoan` juridic`, nefiind
pl`titor de impozit pe profit.
Investi]iile activelor Fondului sunt scutite

de impozit pån` la momentul pl`]ii
dreptului cuvenit participan]ilor sau
beneficiarilor.

VIII. REGIMUL FISCAL AL CONTRIBU}IILOR PARTICIPAN}ILOR
Conform Legii [i Codului Fiscal,
contribu]iile pl`tite la Fond sunt
deductibile fiscal \n limita unei sume

reprezentånd echivalentul \n lei a 200 euro
anual, atåt pentru angajat, cåt [i pentru
angajator.
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IX. PROCEDURA DE CALCUL A VALORII NETE A ACTIVELOR {I A
VALORII UNIT~}II DE FOND
Administratorul va calcula valoarea net` a
activelor [i valoarea unit`]ii de Fond zilnic,
\n conformitate cu normele Comisiei.

Instrumentele pie]ei monetare admise la
tranzac]ionare pe o pia]` reglementat`
sunt evaluate prin metoda bazat` pe
recunoa[terea zilnic` a dobånzii aferente

perioadei scurse de la data efectu`rii
plasamentului.

Instrumentele financiare cu venit fix se
evalueaz` prin metoda bazat` pe
recunoa[terea zilnic` a dobånzii aferente
perioadei scurse de la data efectu`rii
plasamentului.

X. PROCEDURA DE CALCUL A RATEI ANUALE A RENTABILIT~}II
FONDULUI
Administratorul va calcula anual o rat` de
rentabilitate a Fondului \n conformitate

cu normele Comisiei.

XI. INFORMA}II DESPRE CONTUL INDIVIDUAL AL PARTICIPAN}ILOR
Participantul este proprietarul activului
personal din contul s`u. Activul personal
este insesizabil, neputånd face obiectul
niciunei m`suri de executare silit`. Activul
personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu
poate fi folosit pentru acordarea de credite
sau pentru a garanta credite, sub
sanc]iunea nulit`]ii.

Participantul este \ndrept`]it s` primeasc`,

\n scris, la ultima adres` comunicat`, cel
pu]in o dat` pe an, informa]ii despre
activul personal, respectiv num`rul de
unit`]i de fond [i valoarea acestora.

Participantul poate avea acces oricånd, la
cerere, la informa]ii privitoare la activul
personal din contul s`u utilizånd
mijloacele de informare puse la dispozi]ie
de c`tre Administrator.

16

XII. MODALITATEA DE TRANSFORMARE |N UNIT~}I DE FOND
A CONTRIBU}IILOR {I TRANSFERURILOR DE LICHIDIT~}I |N
CONTURILE INDIVIDUALE ALE PARTICIPAN}ILOR
Unitatea de fond reprezint` raportul dintre
valoarea activului net total al Fondului [i

valoarea la zi a unei unit`]i de fond. Calculul
valorii unit`]ii de fond [i a valorii nete a
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XIII. INFORMA}II PRIVIND RESURSELE FINANCIARE, NIVELUL {I
STRUCTURA CHELTUIELILOR

Cheltuielile legate de administrare
suportate de Fond sunt urm`toarele:
a. comisionul de administrare;
b. comisionul de depozitare;

c. comisioanele de tranzac]ionare;
d. comisioanele bancare;
e. taxele de auditare a Fondului.

XIII.1. STRUCTURA CHELTUIELILOR

Comisionul de administrare se constituie
prin:
a.  deducerea unui cuantum de pån` la 5%

din contribu]iile pl`tite \nainte de
convertirea acestora \n unit`]i de fond;

b.  deducerea unui procent din activul net
total al Fondului de pån` la 0,2% pe lun`.

Din comisionul mai sus men]ionat,
Administratorul acoper` cheltuielile de
administrare [i opera]ionale. De
asemenea, un procent din acest comision
va fi pl`tit Comisiei \n considerarea
dispozi]iilor legale aplicabile.

XIII.2. COMISIONUL DE ADMINISTRARE

a.  pån` la 0,25% anual, calculat din
valoarea medie lunar` a activului net,

pentru calculul zilnic al valorii activului
net, a�valorii unitare a activului net [i

XIII.3. COMISIONUL DE DEPOZITARE

17

activelor se realizeaz  ̀\n fiecare zi lucr`toare
de c`tre Administrator [i Depozitar [i se
comunic` Comisiei \n aceea[i zi. Calculul
acestora se realizeaz` \n conformitate cu
normele Comisiei [i se vor publica pe web
site-ul Administratorului.

Contribu]iile [i transferul de lichidit`]i
b`ne[ti la un Fond se convertesc \n unit`]i
de fond \n maximum dou` zile lucr`toare
de la data \ncas`rii acestora.
Valoarea ini]ial` a unei unit`]i de fond este
de 10 lei (RON).

Resursele financiare ale Fondului se
constituie din:
a. contribu]iile nete ale Participan]ilor
convertite în unit`]i de fond;
b. drepturile cuvenite în calitate de
beneficiar [i nerevendicate în termenul

general de prescrip]ie;
c. dobânzile [i penalit`]ile de întârziere
aferente contribu]iilor Participan]ilor
nevirate în termen;
d. sumele provenite din investirea
veniturilor prev`zute la lit. a)-c).
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num`rul de unit`]i de fond precum [i
pentru verificarea respect`rii limit`rilor
legale de investire sau rezultate din
prospect;

b.  pentru p`strarea \n siguran]` a valorilor
mobiliare
i. Pentru pia]a local` pån` la 0,1% pe an
calculat la valoarea medie lunar` a
portofoliului aflat \n custodie;
ii. Pentru alte pie]e pån` la 0,3% pe an
calculat la valoarea medie lunar` a
portofoliului aflat \n custodie.

c.  pentru procesarea altor drepturi ata[ate
valorilor mobiliare
iii. comision pentru evenimentele
corporatiste ale emitentului (“corporate
action”) pån` la 30 euro per eveniment;
iv. comision de reprezentare la vot
(“proxy voting”)  pån` la 150 euro per
eveniment la care se adaug` cheltuielile
aferente.

La comisioanele mai sus men]ionate, se
aplic`, dup` caz, nivelul legal de taxare.

a.  aferente intermedierii:
i. pån` la 1% din valoarea tranzac]iei
pentru ac]iuni;
ii. pån` la 0,3% din valoarea tranzac]iei
pentru certificate de trezorerie, dar nu
mai pu]in de 500 lei + comision SAFIR

(conform grilei B`ncii Na]ionale a
Romåniei).

b.  aferente decont`rii:
i. pentru pia]a local` pån` la 20 euro per

tranzac]ie;
ii. pentru alte pie]e pån` la 100 euro per

tranzac]ie.

XIII.4. COMISIOANELE DE TRANZAC}IONARE

a.  transferuri interna]ionale: pån` la 30
euro per transfer;

b.  \ncasare de dobånd` [i principal pentru
certificate de trezorerie \n lei: pån` la
0,2% din valoarea cuponului, dar nu mai

pu]in de 10 lei + comision SAFIR
(conform grilei B`ncii Na]ionale);

c.  pl`]i din lei/alte monede: comision
banca comercial` + comision BNR.

XIII.5. COMISIOANELE BANCARE

Pentru auditul situa]iilor financiare ale
Fondului [i auditul valorii activului net [i
a unit`]ii de fond se percepe un comision
de pån` la 15.000 euro. Pentru \ntocmirea
de rapoarte specifice \n func]ie de cerin]ele
Comisiei se percepe un comision de pån`
la 500 euro/or`.

La comisioanele mai sus men]ionate se
aplic` TVA.

Cheltuielilor legate de administrarea
fondului li se aplic` nivelul legal de taxare.
Comisionele bancare aferente transferului
valorii activului net c`tre beneficiar \n

XIII.6. TAXA DE AUDITARE A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE

18
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� Participantul poate \n orice moment s`
solicite Administratorului s` transfere
activul personal la un alt fond de pensii
facultative, \n condi]iile Legii [i Normelor
Comisiei. |n m`sura \n care solicitarea de
transfer este f`cut` mai devreme de 2 ani
de la data semn`rii Actului individual de
aderare, participantul va suporta
penalitatea de transfer care va fi \n limita
de 5% aplicat` activului personal al
participantului.
� |n cazul cånd transferul la un alt fond
de pensii facultative se realizeaz` dup` 2
ani de la data ader`rii la Fond,
Administratorul nu va percepe

participantului penalit`]i de transfer.
� Participantul nu datoreaz` penalit`]i de
transfer \n situa]ia \n care dore[te s` se
transfere la un alt fond de pensii facultative
gestionat de Administrator.
� Indiferent de momentul transferului,
participantul va suporta comisionul
bancar de tranfer al lichidit`]ilor b`ne[ti
din valoarea activului personal.
� |n dou` zile de la primirea cererii de
transfer se va pune la dispozi]ia
participantului Raportul privind situa]ia
activului personal, document care
constituie [i titlu de crean]` \n baza c`ruia
Administratorul re]ine deducerile legale.

XIV. MODALIT~}I DE TRANSFER LA UN ALT FOND DE PENSII
FACULTATIVE {I VALOAREA PENALIT~}ILOR

� Dreptul la pensia facultativ` se deschide,
la cererea participantului la Fond atunci
cånd sunt \ndeplinite cumulativ
urm`toarele condi]ii:
a. participantul a \mplinit vårsta de 60 ani;
b. au fost pl`tite minimum 90 contribu]ii

lunare;
c. activul personal este cel pu]in egal cu

suma necesar` ob]inerii pensiei
facultative minime prev`zute prin
normele adoptate de Comisie.

Ca excep]ie, atunci cånd participantul nu
\ndepline[te una dintre condi]iile de la
litera b) sau c), acesta va primi suma
existent` \n contul s`u ca plat` unic` sau
pl`]i e[alonate \n rate pe o durat` de
maximum 5 ani, la alegerea sa.
� |n termen de 3 ani de la intrarea \n vigoare
a Legii 204/2006, se va adopta legea special`
privind organizarea [i func]ionarea
sistemului de plat` a pensiilor reglementate
[i supravegheate de Comisie.

XV. MODALITATEA DE PLAT~ A PENSIILOR FACULTATIVE {I
CONDI}IILE CUMULATIVE PE CARE TREBUIE S~ LE
|NDEPLINEASC~ PARTICIPANTUL
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cazul decesului participantului se suport`
din valoarea activului personal al
participantului. În mod similar se va

proceda [i în cazul pl`]ii presta]iilor sub
forma unor sume în caz de invaliditate.
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Participantul beneficiaz` de pensie de
invaliditate pentru afec]iuni care nu mai
permit reluarea activit`]ii, definite potrivit
legisla]iei privind sistemul public de
pensii, caz \n care acesta poate ob]ine:
a. suma existent` \n contul s`u ca plat`

unic` sau pl`]i e[alonate \n rate pe o
durat` de maximum 5 ani;

b. o pensie facultativ` stabilit` prin lege
special`, dac` activul personal este cel

pu]in egal cu suma necesar` ob]inerii
pensiei facultative minime prev`zute
prin normele adoptate de Comisie.

Op]iunea pentru pensie facultativ`
men]ionat` la litera b) a prezentei sec]iuni
poate fi exprimat` numai dup` intrarea
\n vigoare a unei legi speciale privind
organizarea [i func]ionarea sistemului de
plat` a pensiilor.

XVI. CONDI}IILE DE ACORDARE A PRESTA}IILOR FACULTATIVE
|N CAZ DE INVALIDITATE

Administratorul garanteaz`:
- constituirea provizioanelor tehnice
potrivit Legii;

- separarea activelor Fondului de activele sale;
- participarea la constituirea Fondului de
garantare a pensiilor potrivit Legii.

XVII. GARAN}II OFERITE DE ADMINISTRATOR

� Administratorul are obliga]ia, f`r` a
percepe taxe:
- de a informa anual, \n scris, fiecare
participant la ultima adres` comunicat`,
despre activul personal, respectiv num`rul
de unit`]i de fond [i valoarea acestora,
precum [i despre situa]ia sa;
- de a transmite participantului sau, dup`
caz, reprezentantului acestuia, \n termen
de 10 zile calendaristice orice informa]ie
relevant` privind schimbarea regulilor
schemei de pensii facultative;

- de a pune, la cerere, la dispozi]ia
participan]ilor sau, dup` caz,
reprezentan]ilor acestora, declara]ia
privind politica de investi]ii [i rapoartele
anuale.
� Administratorul este obligat s` \i ofere
participantului orice alte informa]ii
suplimentare privind participarea sa la
Fond.
� Administratorului \i revin urm`toarele
obliga]ii de raportare:
a. public` cel mai tårziu la data de 31 mai

XVIII. OBLIGA}IILE DE RAPORTARE {I INFORMARE ALE
ADMINISTRATORULUI
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a fiec`rui an un raport anual cu informa]ii
corecte [i complete despre activitatea
desf`[urat` \n anul calendaristic
precedent;

b. pune raportul anual la dispozi]ia
oric`rui participant, a Comisiei [i a
oric`rei persoane care solicit`
dobåndirea calit`]ii de participant;

c. elaboreaz` [i transmite lunar Comisiei
un raport privind investi]iile Fondului;

d. elaboreaz` [i transmite Comisiei, pån`
la data de 15 aprilie, un raport anual
care ofer` o imagine real` [i corect` a
fondurilor de pensii facultative
administrate, care cuprinde: situa]iile

activelor [i pasivelor, ale veniturilor [i
cheltuielilor pentru fiecare fond de
pensii facultative administrat; situa]iile
activelor [i pasivelor, contul de profit [i
pierdere privind activitatea proprie;
situa]ia comisioanelor pl`tite pentru
Depozitar, Administrator [i alte situa]ii
privind cheltuielile solicitate de Comisie;
num`rul de participan]i la fiecare
schem` de pensii facultative; alte
informa]ii solicitate de Comisie.

e. elaboreaz` [i transmite orice alte
rapoarte, analize prev`zute de legisla]ia
\n vigoare.��

XIX. PROCEDURA DE MODIFICARE A PROSPECTULUI

Administratorul poate propune oricånd
modificarea prospectului schemei de
pensii facultative sau cel pu]in odat` la 3
ani, cånd politica de investi]ii trebuie
revizuit` [i completat`.
Administratorul va propune modificarea
[i/sau completarea con]inutului schemei

de pensii \n func]ie de evolu]ia real` a
Fondului [i schimb`rile legislative, precum
[i pentru a adapta prevederile schemei de
pensii la condi]iile specifice pie]ei. Comisia
hot`r`[te cu privire la eliberarea avizului
prealabil de modificare a prospectului
schemei de pensii facultative.

XIX.1. GENERALIT~}I

� |n termen de 10 zile calendaristice de la
data ob]inerii avizului prealabil de la
Comisie cu privire la modificarea
prospectului schemei de pensii facultative,
Administratorul public` \n cel pu]in o
publica]ie de circula]ie na]ional` [i pe web
site-ul propriu, propunerile de modificare.
|n termen de 30 zile de la data public`rii

propunerilor de modificare a prospectului
schemei de pensii facultative, participan]ii
pot face opozi]ie, \n scris, asupra
modific`rilor propuse de Administrator.
� Acordul majorit`]ii participan]ilor se
consider` ob]inut dac` num`rul
opozi]iilor exprimate \n scris fa]` de
modific`rile propuse de Administrator este

XIX.2. PROCEDURA DE CONSULTARE A PARTICIPAN}ILOR
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mai mic de 50% din num`rul total al
participan]ilor.
Administratorul va \ntocmi un proces-
verbal \n care va consemna fiecare opozi]ie
scris` la propunerile de modificare a
prospectului schemei de pensii facultative.
Procesul verbal se \ntocme[te nu mai
devreme de 15 zile de la data cånd expir`

termenul \n care participan]ii pot face
opozi]ie scris` fa]` de modific`rile propuse
de c`tre Administrator.
|nscrisurile care consemneaz` opozi]ia
participan]ilor la modificarea prospectului
schemei de pensii se vor p`stra \n
conformitate cu procedurile interne
privind arhivarea.

XX. INFORMA}II DESPRE ADMINISTRATOR

Denumirea: ALLIANZ-}IRIAC Societate de administrare a fondurilor de pensii facultative
Sediul social: str. Ion Sl`tineanu nr. 6, ap. 4, et. 3-4, sector 1, Bucure[ti
Telefon: +(40)21 207 21 00
Fax: +(40)21 207 21 70
E-mail: pensii@allianztiriac.ro
Web: www.allianztiriac.ro
Nr. \nregistrare Registrul Comer]ului:  J40/6068/2007
Cod Unic de \nregistrare: 21439417
Nr. autoriza]ie Administrator: 6/24.04.2007
Nr. \nregistrare Registrul Comisiei: SAP-RO-21451764

XX.1. DATE GENERALE

Membrii Consiliului de administra]ie:
Cristian Constantinescu – Pre[edinte, Director general Allianz-}iriac Asigur`ri S.A.
Jörg Biebel – Membru, Director Control Financiar [i Managementul Riscurilor Allianz-
}iriac Asigur`ri S.A.
Alexandru-Leonard Leca – Membru, Director Financiar }iriac Holdings

Conducerea executiv` este asigurat` de:
Crinel Valer And`nu] – Director general ALLIANZ-}IRIAC Societate de administrare a
fondurilor de pensii facultative S.A.

XX.2. STRUCTURA ORGANIZATORIC~

Administratorul are \n structura sa
organizatoric` direc]ii de specialitate care
urm`resc prin personalul calificat

\ndeplinirea atribu]iilor specifice la cel
mai \nalt grad de profesionalism,
competen]`,  etic` [i  integritate.
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Administratorul prezint` \n cadrul
structurii sale [i o direc]ie dedicat`
opera]iunilor de investi]ii, analiz` [i risc.
Direc]ia Investi]ii, Plasamente [i Actuariat
are \n principal atribu]ii [i responsabilit`]i

legate de: fundamentarea politicii de
investi]ii a Administratorului,
administrarea [i investirea activelor
Fondului, coordonarea [i monitorizarea
activit`]ilor de investire.

Participarea ac]ionarilor la capitalul social este urm`toarea:
ALLIANZ -}IRIAC ASIGUR~RI S.A. de]ine un num`r de 59.999 ac]iuni reprezentånd 99,9983%
din capitalul social total, cu o valoare total` de 5.999.900 lei, aport \n numerar.

VESANIO TRADING LIMITED de]ine un num`r de 1 ac]iune reprezentånd 0,0017% din
capitalul social total, cu o valoare total` de 100 lei, aport \n numerar.

XX.3. STRUCTURA AC}IONARIATULUI

Denumirea: BRD - Groupe Société Générale S.A.
Sediul social: B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucure[ti
Telefon: +(40) 021.301.68.41
Fax: +(40) 021.301.68.43
E-mail: titluri@brd.ro
Web: www.brd.ro
Nr. \nregistrare Registrul Comer]ului:  J40/608/1991
Cod Unic de \nregistrare: 361579
Nr. autoriza]ie eliberat` de Banca Na]ional` a Romåniei: A/000001/01.07.1994, \nscris`
\n Registrul bancar cu nr. RB-PJR-40-007
Nr. \nregistrare \n Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private:
DEP-RO-373958/06.02.2007
Nr. aviz Comisie: 2/06.02.2007
Operator date cu caracter personal nr. 209

XXI. INFORMA}II DESPRE DEPOZITAR
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XXII. INFORMA}II DESPRE AUDITORUL FINANCIAR EXTERN

Denumirea: S.C. KPMG Audit S.R.L
Sediul social: Victoria Business Park, DN1 Bucure[ti-Ploie[ti nr. 69-71, Sector 1, Bucure[ti,
cod po[tal 013685, Romånia P.O. Box 18 – 191
Sedii secundare: Str. Mihai Viteazul nr. 30, Timi[oara, cod po[tal 300222
Telefon: +40 (21) 317 22 66; +40 (741) 800 800
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Fax: +40 (21) 316 11 77; +40 (741) 800 700
E-mail: kpmgro@kpmg.com
Web: www.kpmg.ro
Nr. \nregistrare Registrul Comer]ului:  J40/4439/11.05.2000
Cod Unic de \nregistrare: R 12997279
Nr. autoriza]iei eliberat` de Camera Auditorilor Financiari din Romånia: 9 /11.07.2001
Nr. aviz Comisie: 5/17.04.2007

XXIII. TERMENII CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

Membrii fondatori, semnatari ai contractului
de societate civil` prin care s-a constituit
Fondul, \ncheie cu Administratorul un
contract de administrare \ntocmit  cu
respectarea legisla]iei [i modelului – cadru
stabilit prin Norma Comisiei. Acest contract
este structurat \n 13 capitole [i cuprinde
referiri la:
- obiectul contractului;
- durata contractului;
- pre]ul contractului;

- obliga]iile administratorului;
- obliga]iile participan]ilor;
- r`spunderea p`r]ilor;
- for]a major`;
- modificarea contractului;
- rezilierea contractului;
- solu]ionarea litigiilor.
Anexat prezentului Prospect se red`
con]inutul Contractului de administrare
\ncheiat cu Administratorul.

XXIV. DISPOZI}II FINALE

� Prezentul Prospect intr` \n vigoare la
data autoriz`rii acestuia de c`tre Comisie.
� Pe parcursul func]ion`rii sale, Fondul
se va supune reglement`rilor legale care
opereaz` \n domeniul pensiilor private. |n
acest context, modific`rile prevederilor

prezentului document care decurg ca efect
direct al schimb`rii legisla]iei [i
reglement`rilor incidente \n materia
pensiilor private se preiau automat, f`r`
a mai fi necesar` modificarea expres` a
acestora.

Data autoriz`rii de c`tre Comisie a Prospectului: 24 Aprilie 2007

Crinel Valer And`nu]
Director general
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S.C. Allianz-}iriac
Societate de administrare a fondurilor de pensii facultative S.A.
Str. Ion Sl`tineanu nr. 6,
sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 010602
Tel.: 021.207 21 00
Fax: 021.207 21 70
www.allianztiriac.ro  sec]iunea Pensii Private


