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ING Asigur[ri de Via\[ S.A. are sediul în strada Costache Negri, num[rul 1-5,  
sectorul 5, Bucure§ti, cod po§tal num[rul 050552, num[r de ordine la Oficiul  
Registrului Comer      \ului de pe l]ng[ Tribunalul Bucure§ti J40/475/1997, cod unic  
de înregistrare num[rul 9100488, autorizat[ de Comisia de Supraveghere a  
Asigur[rilor, num[r de înregistrare în Registrul Asigur[torilor RA–012/10.04.2003, 
num[r de `nregistrare ca opera tor de date cu cara c   ter personal 160,  
telefon: (+4)021-4028580, fax: (+4)021-4028581,  adres[ de web: www.ingromania.ro, 
adres[ de e-mail: pensii@ingromania.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  
Admi nis tratorului.

Autoritatea competent[ în domeniul reglement[rii §i supravegherii sistemului  
de pensii private din Rom]nia este Comisia de Supraveghere a Sistemului de  
Pensii Private, cu sediul în Bucure§ti, Splaiul Unirii, num[rul 74, sectorul 4,  
telefon: (+4)021-3301035, fax: (+4)021-3301031, adres[ de e-mail: csspp@csspp.ro.

   1.  Defini\iile termenilor utiliza\i în con\inutul prospectului schemei de  
pensii facultative:

Activele fondului de pensii facultative reprezint[ instrumentele financiare, inclusiv 
instrumentele financiare derivate, precum §i numerarul, rezultate ca urmare a inves-
tirii activelor personale ale participan\ilor;
Activul personal reprezint[ suma acumulat[ în contul unui participant, egal[ cu 

num[rul de unit[\i de fond de\inute de acesta, înmul\ite cu valoarea la zi a unei 
unit[\i de fond;
Activul net total al fondului de pensii facultative la o anumit[ dat[ reprezint[ valoa-

rea care se ob\ine prin deducerea valorii obliga\iilor fondului din valoarea activelor 
acestuia la acea dat[;
Actul individual de aderare reprezint[ contractul scris încheiat între persoana fizic[ §i 

Administrator, care con\ine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate 
civil[ §i la prospectul schemei de pensii facultative, precum §i faptul c[ a acceptat 
con\inutul acestora;
Administratorul este ING Asigur[ri de Via\[ S.A., o societate de asigur[ri autori zat[ 

de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fon-
duri de pensii facultative §i, op\ional, pentru a furniza pensii private;
Angajatorul reprezint[ persoana fizic[ sau juridic[ ce poate, potrivit legii, s[  

angajeze for\[ de munc[ pe baz[ de contract individual de munc[, potrivit Legii  
num[rul 53/2003 – Codul muncii, cu modific[rile §i complet[rile ulterioare,  
sau pe baz[ de raport de serviciu, potrivit Legii num[rul 188/1999 privind  
Statutul func\ionarilor publici, republicat[, cu modific[rile §i complet[rile ulterioare;
Beneficiarul reprezint[ mo§tenitorul participantului, definit conform prevederilor  

Codului civil;
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumit[ în conti nuare 

Comisia, reprezint[ autoritatea administrativ[ autonom[, cu personalitate juridic[, 
aflat[ sub controlul Parlamentului Rom]niei, potrivit prevederilor Ordonan\ei de Ur-
gen\[ a Guvernului num[rul 50/2005 privind înfiin\area, organizarea §i func\ionarea 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modific[rile ulterioare;
Contractul de administrare reprezint[ contractul încheiat între Administrator §i par-

ticipant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii facultative;
Contribu\iile reprezint[ sumele pl[tite de c[tre participan\i §i/sau în numele acestora 

la Fond;
Deduceri legale reprezint[ comisioane bancare §i penalitatea de transfer aplicat[ 

activului personal al participantului la Fond, în cazul transferului acestuia la un nou 
fond de pensii facultative;
Depozitarul este BRD-Groupe Société Générale S.A., o institu\ie de credit din  

Rom] nia, autorizat[ de Banca Na\ional[ a Rom]niei conform autoriza\iei  
num[rul A 000001  din data de 01.07.1994, num[r de înregistrare în Registrul Ban-
car RB-PJR-40-007/18.02.1999, av]nd sediul social în B-dul Ion Mihalache nr.1-7, 
sector 1, telefon: 021/301 68 41, fax: 021/301 68 43, adres[ de web: www.brd.ro, 
adres[ de e-mail: titluri@brd.ro, avizat[ de Comisie cu avizul num[rul 2 din data de 
06.02.2007. Potrivit legii, depozitarului îi sunt încredin\ate spre p[strare, în condi\ii 
de siguran\[, toate activele fondului de pensii facultative; 
Fondul de Pensii Facultative ING Clasic sau Fondul reprezint[ fondul constituit  

prin contract de societate civil[, încheiat între participan\i, în conformitate cu  
preve derile Codului civil referitoare la societatea civil[ particular[ §i cu dispozi\iile  
Legii §i normelor;
Instrumentele financiare reprezint[:

a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
c)  instrumente ale pie\ei monetare, inclusiv titluri de stat cu scaden\[ mai mic[ de  

un an §i certificate de depozit;

d)  contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare final[  
în fonduri;

e) contracte forward pe rata dob]nzii;
f) swap-uri pe rata dob]nzii, pe curs de schimb §i pe ac\iuni;
g)  op\iuni pe orice instrument financiar prev[zut la literele a)-d), inclusiv contracte 

similare cu decontare final[ în fonduri; aceast[ categorie include §i op\iuni pe 
curs de schimb §i pe rata dob]nzii;

 h)  orice alt instrument admis la tranzac\ionare pe o pia\[ reglementat[ într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau apar\in]nd Spa\iului Economic European ori  
pentru care s-a f[cut o cerere de admitere la tranzac\ionare pe o astfel de pia\[;

Instrumentele financiare derivate reprezint[ instrumentele definite la punctul 14 li-
terele d)–g), combina\ii ale acestora precum §i alte instrumente calificate astfel prin 
reglement[ri ale Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare;
Legea reprezint[ Legea num[rul 204/2006 privind pensiile facultative;  
Lichidit[\ile b[ne§ti reprezint[, în contextul transferului participantului la un nou 

fond de pensii facultative, suma ce urmeaz[ a fi efectiv transferat[ §i care se ob\ine 
prin aplicarea deducerilor legale activului personal calculat de c[tre Administrator la 
data solicit[rii transferului;
Normele Comisiei sau normele  reprezint[ normele emise de Comisie în aplicarea 

Legii;
Participantul reprezint[ persoana care contribuie sau/§i în numele c[reia s-au pl[tit 

contribu\ii la Fond, care are în viitor un drept la o pensie facultativ[;
Pensia facultativ[ reprezint[ suma pl[tit[ periodic titularului sau beneficiarului, în 

mod suplimentar §i distinct de cea furnizat[ de sistemul public;
Prospectul schemei de pensii facultative reprezint[ prezentul document, care  

cuprinde termenii contractului de administrare §i ai schemei de pensii facultative;
Rata de rentabilitate a Fondului reprezint[ rata anualizat[ a produsului randamen-

telor zilnice, m[surate pe o perioad[ de 24 de luni; randamentul zilnic al Fondului 
este egal cu raportul dintre valoarea unei unit[\i de fond din ziua respectiv[ §i valoa-
rea unit[\ii de fond din ziua precedent[;
Schema de pensii facultative reprezint[ sistemul de termene, condi\ii §i reguli  

pe baza c[rora Administratorul colecteaz[ §i investe§te activele Fondului, în scopul 
do b]n dirii de c[tre participan\i a unei pensii facultative;
Unitatea de fond reprezint[ o diviziune a Fondului care atest[ un drept de proprie-

tate `n Fond.

   2. Obiectivele Fondului 

Obiectivul Fondului este cre§terea pe termen lung a capitalului investit, în scopul 
dob]ndirii de c[tre participan\i a unei pensii facultative. Acest obiectiv va fi urm[rit 
prin investirea într-o structur[ mixt[ de clase de active cu profile diferite de risc §i 
performan\[, precum §i prin diversificarea pruden\ial[ at]t între clase de active, c]t §i 
în interiorul acestora, în limitele prev[zute de Lege. 

   3. Modalitatea dob]ndirii calit[\ii de participant la Fond

3.1. Condi\ii de eligibilitate a participan\ilor
Participantul la Fond este persoana care:

a) îndepline§te condi\iile de eligibilitate prev[zute în Lege;
b)  îndepline§te condi\iile de eligibilitate prev[zute în Norma Comisiei num[rul 

12/2006 privind participan\ii la un fond de pensii facultative;
c) ader[ la Fond;
d) contribuie sau/§i în numele c[reia se pl[tesc contribu\ii la Fond;
e) are un drept viitor la o pensie facultativ[.

Sunt eligibile pentru a fi participan\i la Fond urm[toarele persoane:
a)  persoanele angajate potrivit Legii num[rul 53/2003 - Codul muncii, cu modific[rile 

§i complet[rile ulterioare;
b)  func\ionarii publici, potrivit Legii num[rul 188/1999 privind Statutul  

func\ionarilor publici, republicat[, cu modific[rile §i complet[rile ulterioare, §i 
alte categorii de func\ionari care presteaz[ activit[\i în baza unui raport de 
serviciu;  

c)  persoanele care ob\in venituri din salarii sau venituri asimilate acestora potrivit 
Legii num[rul 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific[rile §i complet[rile  
ulterioare;

d)  persoanele autorizate s[ desf[§oare §i s[ ob\in[ venituri din activit[\i  
independente potrivit Legii num[rul 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific[rile §i complet[rile ulterioare;

e)  membrii societ[\ilor cooperative aflate sub inciden\a Legii num[rul 1/2005 
privind organizarea §i func\ionarea coopera\iei, cu modific[rile §i complet[rile 
ulterioare;

f)  persoanele care realizeaz[ venituri din activit[\i profesionale, a§a cum sunt  
definite în Legea num[rul 200/2004 privind recunoa§terea diplomelor §i 
calific[rilor profesionale pentru profesiile reglementate din Rom]nia, cu 
modific[rile §i complet[rile ulterioare;

g)  persoanele care realizeaz[ venituri din activit[\i agricole potrivit Legii 
num[rul 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific[rile §i complet[rile  
ulterioare.

Dovada îndeplinirii condi\iilor de eligibilitate se face prin declara\ia pe  
proprie r[spundere a poten\ialului participant, dat[ la momentul complet[rii  
actului individual de aderare la Fond.

3.2. Aderarea la un fond de pensii facultative este o op\iune individual[, oferirea 
oric[rui fel de beneficii colaterale fiind interzis[, în conformitate cu articolul 97 din 
Legea num[rul 204/2006 privind pensiile facultative.
Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei 

persoane care are dreptul de a participa la Fondul de pensii facultative.

3.3. Procedura semn[rii actului individual de aderare
Persoana care îndepline§te condi\iile de eligibilitate prev[zute la articolul 3.1. va 
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dob]ndi calitatea de participant la un fond de pensii facultative astfel:
a)  prin semnarea actului individual de aderare, conform procedurii de aderare 

prev[zute în prezenta sec\iune; §i
b)  prin plata în mod direct sau de c[tre angajator, în numele poten\ialului partici-

pant, a primei contribu\ii la Fond.
Poten\ialul participant va fi informat de c[tre Administrator prin intermediul agen-

tului de marketing despre con\inutul §i termenii prospectului schemei de pensii facul-
tative, mai ales în privin\a drepturilor §i obliga\iilor p[r\ilor implicate în schema de 
pensii, a riscurilor financiare, tehnice §i de alt[ natur[, precum §i asupra naturii §i 
distribu\iei acestor riscuri.
Actul individual de aderare este completat de c[tre Administrator pe baza datelor 

furnizate de participant. Forma actului individual de aderare este aceea§i pentru to\i 
participan\ii care ader[ la Fond. Actul individual de aderare se semneaz[ în minimum 
3 (trei) exemplare originale §i se distribuie astfel:

a)  un exemplar va fi p[strat de c[tre participantul care a aderat la Fond;
b) un exemplar va fi p[strat de c[tre Administrator;
c)  un exemplar va fi p[strat de c[tre angajator, în cazul în care acesta constituie §i 

vireaz[ lunar contribu\ia la Fond datorat[ de angajat. Participantul va înm] na 
angajatorului un exemplar original al actului individual de aderare în vederea 
îndeplinirii de c[tre angajator a obliga\iilor care îi revin.

La semnarea actului individual de aderare, participantul prime§te o copie de pe  
contractul de societate civil[ §i de pe prospectul schemei de pensii facultative.

   4. Informa\ii privind contribu\ia 

Contribu\ia fiec[rui participant la Fond este de minimum 45 (patruzeci§icinci)  
RON/lun[ §i nu va dep[§i limita maxim[ a contribu\iei prev[zut[ de lege, respectiv 15% 
din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al participantului.
Contribu\ia este stabilit[ în sum[ fix[.
Contribu\ia se vireaz[ în contul Fondului de c[tre angajator sau, dup[ caz, de c[tre 

participant, în condi\iile Legii, odat[ cu contribu\iile de asigur[ri sociale obligatorii. 
Participantul poate în orice moment s[ modifice, cu respectarea limitelor prev[zute 

la primul paragraf al acestui articol, s[ suspende sau s[ înceteze contribu\iile la 
Fond, în§tiin\]nd în scris Administratorul §i angajatorul, dup[ caz, cu cel pu\in 30 
(treizeci) de zile calendaristice înainte de data modific[rii, suspend[rii sau încet[rii  
contri bu\iilor. În§tiin\area nu va afecta în niciun fel activul personal al participantului.
În cazul în care virarea contribu\iilor nu are loc pe durata a 3 (trei) luni consecutive, 

f[r[ informarea Administratorului conform paragrafului precendent, o asemenea 
situa\ie va fi considerat[ drept suspendare a pl[\ii contribu\iilor.
În cazul schimb[rii locului de munc[, a domiciliului sau re§edin\ei într-o alt[ \ar[, 

participantul are posibilitatea de a opta între a pl[ti în continuare contribu\iile la Fond 
sau a pl[ti contribu\ii la un alt fond de pensii facultative.

   5. Obliga\iile participantului

To\i participan\ii la un fond de pensii facultative au acelea§i obliga\ii §i li se aplic[ un 
tratament nediscriminatoriu.
Participantul are urm[toarele obliga\ii:

a)  s[ pl[teasc[ contribu\ia stabilit[ de comun acord în actul individual de aderare, 
precum §i s[ notifice în prealabil Administratorului §i angajatorului, dac[ este 
cazul, orice modificare, suspendare sau încetare a pl[\ilor;

b)  s[ comunice Administratorului §i angajatorului orice modificare a datelor sale 
personale;

c)  s[ comunice Administratorului în scris deschiderea dreptului de pensie facul tativ[;
d)  s[ comunice Administratorului momentul §i forma în care dore§te s[ se efec-

tueze plata pensiei facultative.

   6. Informa\ii privind politica de investi\ii

6.1. Instrumentele în care se fac plasamentele sunt cele prev[zute de Legea num[rul 
204/2006 privind pensiile facultative.
În conformitate cu articolul 87 din Lege §i consistent cu profilul mediu de risc al 

Fondului, investi\iile Fondului vor fi f[cute exclusiv în:
a)  instrumente ale pie\ei monetare, inclusiv conturi §i depozite în lei. Fondul va  

de\ine maxim 5% din valoarea total[ a activelor `n numerar §i depozite pe ter-
men scurt, cu excep\ia urm[toarelor situa\ii, când limita maxim[ este 20%:

I.  sumele provin din fluxuri semnificative de contribu\ii, pân[ la investirea aces-
tora, dar nu mai mult de 30 de zile

II.  ̀naintea unei tranzac\ii semnificative, pân[ la data decont[rii tranzac\iei
III.  maturit[\i ale instrumentelor cu venit fix sau sume provenite din vânz[ri sem-

nificative, dar nu mai mult de 90 de zile
IV.  ca excep\ie, alte situa\ii rezonabile legate de oportunit[\ile de investi\ii (de 

exemplu emisiuni anun\ate de titluri de stat pe pia\a primar[ sau perioada de 
subscriere pentru instrumente nou emise).

b)  titluri de stat emise de Ministerul Finan\elor Publice din Rom]nia, emise de state 
membre ale Uniunii Europene sau apar\in]nd Spa\iului Economic European, in-
clusiv instrumente asimilate acestora, ca de exemplu obliga\iuni emise de Banca 
European[ de Investi\ii, în procent de p]n[ la 70% din valoarea total[ a activelor 
Fondului;

c)  obliga\iuni §i alte valori mobiliare emise de autorit[\ile administra\iei publice lo-
cale din Rom]nia sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apar\in]nd 
Spa\iului Economic European, în procent de p]n[ la 20% din valoarea total[ a 
activelor Fondului;

d)  ac\iuni §i valori mobiliare asimilate acestora tranzac\ionate pe pie\e reglemen-
tate §i supravegheate din Rom]nia, din statele membre ale Uniunii Europene sau  
apar\in]nd Spa\iului Economic European, în procent de p]n[ la 35% din valoarea 
total[ a activelor Fondului;

e)  obliga\iuni corporative tranzac\ionate pe pie\e reglementate §i supravegheate 
din Rom]nia, din statele membre ale Uniunii Europene sau apar\in]nd Spa\iului 
Economic European, în procent de p]n[ la 25% din valoarea total[ a activelor 
Fondului;

f)  suma instrumentelor descrise la punctele d) §i e) poate reprezenta maxim 50% din 
valoarea total[ a activelor Fondului;

g)  titluri de stat §i alte valori mobiliare emise de state ter\e, inclusiv instrumente 
asimilate acestora ca de exemplu obliga\iuni emise de Banca Mondial[ sau Banca 
European[ pentru Reconstruc\ie §i Dezvoltare, în procent de p]n[ la 15% din 
valoarea total[ a activelor Fondului;

h)  titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare 
din Rom]nia sau din alte \[ri, în procent de p]n[ la 5% din valoarea total[ a 
activelor Fondului;

i)  instrumente financiare derivate, doar în m[sura în care contribuie la sc[derea 
riscurilor generale ale activelor sau faciliteaz[ gestionarea eficient[ a acestora;

În func\ie de natura emitentului de instrumente în care Administratorul poate in-
vesti, procentele maxime admise sunt:

a)  5% din activele Fondului pot fi investite într-o singur[ societate comercial[ sau 
în fiecare categorie de active ale acesteia;

b)  10% din activele Fondului pot fi investite în activele unui grup de emiten\i §i 
persoanele afiliate lor. 

De la momentul lans[rii, p]n[ `n momentul `n care activele Fondului ajung la valoa-
rea de 1.000.000 lei, Administratorul va fi exceptat de la respectarea limitelor descrise 
la punctul 6.1., cu aprobarea prealabil[ a Comisiei. 
~n cazul ̀n care limitele descrise la punctul 6.1 vor fi ̀nc[lcate ̀n mod pasiv, spre exemplu 

datorit[ fluctua\iilor pie\ei, Administratorul nu va fi obligat s[ rebalanseze Fondul ̀n mod 
activ, adic[ prin v]nzarea instrumentelor financiare ̀ n cauz[. ~n acest caz, Administra-
torul va putea s[ rebalanseze portofoliul spre a se `ncadra `n limitele din Prospect prin  
direc\ i  onarea fluxurilor din contribu\ii c[tre celelalte clase de active, p]n[ c]nd va 
restaura `ncadrarea `n limite.  

6.2. Riscurile asociate structurii de portofoliu propuse: proceduri de gestionare a 
riscurilor
Investi\iile Fondului sunt supuse la riscuri legate de pia\a de capital, riscuri specifice 

unui emitent, riscuri legate de ratele dob]nzii, riscuri legate de ratele de schimb valu-
tar §i riscul de credit. 
Riscul de pia\[: acesta este un risc general, care afecteaz[ orice tip de investi \ie.  

Direc\ia pre\urilor valorilor mobiliare este determinat[ în general de trendurile pie \elor 
financiare §i de situa\ia economic[ a emiten\ilor, care sunt ei în§i§i afecta\i de situa\ia 
general[ a economiei globale §i de condi\iile economice §i politice existente în \[rile 
în care opereaz[. Acest risc nu poate fi redus prin diversificare. În \[ri emergente ca 
Rom]nia riscul de pia\ [ este relativ mare. 
Riscul specific: este riscul legat de instrumentele unui anumit emitent. În paralel cu 

trendurile generale de pe pie\ele financiare, evenimentele care afecteaz[ specific un 
emitent pot afecta valoarea investi\iilor. Diversificarea poate reduce riscul specific, dar 
nici chiar o selec\ie foarte pruden\ial[ a investi\iilor nu îl poate elimina în totalitate. 
Riscul de dob]nd[: este riscul poten\ial de declin al valorii de pia\[ a titlurilor §i  

obliga\ iunilor cu venit fix din cauza cre§terii ratelor de dob]nd[. 
Riscul de credit: este posibilitatea ca pentru un titlu sau o obliga\iune s[ nu se 

pl[teasc[ dob]nda sau principalul la termen, conform condi\iilor contractuale. Riscul 
de credit depinde de calitatea activelor de\inute. Reflect]nd un risc de credit mai 
mare, activele de calitate mai scazut[ ofer[ randamente superioare activelor cu o 
calitate mai ridicat[. 
Riscul de schimb valutar: valoarea în lei a investi\iilor poate fi afectat[ de ratele de 

schimb valutar pentru activele de\inute în alte monede. Chiar dac[ valoarea activelor 
respective cre§te în moneda de baz[, valoarea acestora exprimat[ în lei poate s[ 
scad[ dac[ moneda respectiv[ se depreciaz[ în raport cu leul.
Administratorul abordeaz[ un stil de investi\ii compatibil cu obiectivele de risc ale 

Fondului §i aplic[ reguli de diversificare prudent[ a Fondului, în vederea evit[rii de-
penden\ei excesive de un activ sau emitent. În plus, diversificarea fondului contribuie 
în general la o sc[dere a volatilit[\ii acestuia prin reducerea riscului specific. 
Confom Legii, Comisia verific[ îndeplinirea obliga\iei Administratorului de investire 

pruden\ial[ a activelor Fondului.
Administratorul utilizeaz[ un sistem informatic de administrare a activelor, care 

controleaz[ limitele de expunere pe toate instrumentele, astfel înc]t apropierea de 
limitele interne, limitele din Prospectul schemei de pensii facultative §i cele din Lege 
este monitorizat[ §i semnalat[. 
Toate tranzac\iile sunt verificate de cel pu\in 2 (dou[) persoane angajate ale Admi-

nistratorului, conform principiului de segregare a ini\ierii tranzac\iei de aprobarea 
acesteia. Departamentul de risc al Administratorului calculeaz[ în mod regulat expu-
nerea la risc §i monitorizeaz[ evolu\ia acesteia. 
Administratorul are reglement[ri proprii, consistente cu principiile grupului ING,  

una dintre cele mai reputabile institu\ii financiare interna\ionale, privind calitatea  
activelor achizi\ionate §i a partenerilor de tranzac\ionare §i administrarea maturit[\ilor 
investi\iilor. 
De asemenea, procedurile §i controalele interne ale departamentelor de risc, investi\ ii 

§i financiar conduc la minimizarea riscului opera\ional §i a altor riscuri nefinanciare.
 
6.3. Pie\ele financiare pe care investe§te Administratorul:

a)  pia\a monetar[ – specializat[ în tranzac\ii cu titluri financiare pe termen scurt  
(p]n[ la 1 an), cum ar fi: depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat 
cu discount p]n[ la 1 (un) an etc. din Rom]nia, Uniunea European[, Spa\iul  
Economic European §i state ter\e;

b)  pia\a de capital – specializat[ în tranzac\ii cu titluri financiare pe termen mediu 
sau lung, cum ar fi: ac\iuni, obliga\iuni, titluri de stat cu maturitate mai mare de 1 
(un) an etc. din Rom]nia, Uniunea European[, Spa\iul  Economic European §i state 
ter\e.

În cadrul acestor pie\e, Administratorul activeaz[ pe ambele segmente:  
 I.)  pia\a primar[, reprezentat[ de ofertele de emisiuni noi de instrumente finan-

ciare §i unde participan\ii achizi\ioneaz[ aceste instrumente direct de la emitent 
sau de la agen\ii acestuia; 

II.)  pia\a secundar[, unde Administratorul tranzac\ioneaz[ instrumentele finan-
ciare deja aflate în circula\ie: 

-  pia\a secundar[ OTC (de negociere), care reprezint[ o parte a pie\ei secundare 
ce func\ioneaz[ pe principiul negocierii directe între participan\i, cu condi\ia ca 
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partenerii de tranzac\ionare s[ fie institu\ii financiare reputabile, specializate în 
tranzac\ii pe pia\a OTC (de negociere) §i subiect al supravegherii pruden\iale în 
Rom]nia, Uniunea European[ sau state ter\e; 

-  burse de valori §i alte pie\e secundare similare, reglementate §i suprave gheate, 
care opereaz[ regulat, sunt recunoscute §i deschise pubicului în Rom]nia,  
Uniunea European[, Spa\iul Economic European sau state ter\e. 

De asemenea, administratorul poate investi pe pia\a valutar[ §i pe pia\a instrumen-
telor financiare derivate.
 
6.4. Structura portofoliului
Fondul va aborda o structur[ mixt[ între clase de active, în limitele Legii §i ale  

Prospectului. Fondul va urm[ri în principal, dar f[r[ a se limita la acestea, 3 (trei)  
mari clase de active: titlurile de stat, obliga\iunile corporative §i ac\iunile cotate pe 
pie\e reglementate. 

a)  maxim 35% ac\iuni cotate pe pie\e reglementate 
b) minim 65% instrumente cu venit fix. 
Instrumente cu venit fix sunt:

- titluri de stat 
- obliga\iuni emise de autorit[\ile administra\iei publice locale
- obliga\iuni corporative
- instrumente ale pie\ei monetare, inclusiv numerar §i depozite

Administrarea investi\iilor Fondului se va face at]t prin managementul ponderii 
claselor de active în func\ie de condi\iile generale ale pie\elor financiare, c]t §i prin 
selec\ia activ[ a instrumentelor în interiorul unei clase de active.
 
6.5. Func\iile persoanelor responsabile cu luarea deciziilor investi\ionale
Analiza oportunit[\ilor de investi\ii este efectuat[ de 2 (doi) administratori de por-

tofoliu, angaja\i ai Administratorului, responsabili pentru instrumentele cu venit fix 
(titluri de stat, obliga\iuni corporative §i instrumente ale pie\ei monetare) §i pentru 
investi\iile în ac\iuni §i alte valori mobiliare similare. 
Aceast[ analiz[ este verificat[ §i validat[ de Managerul Departamentului de  

Investi\ii din cadrul Administratorului. În final, orice tranzac\ie se efectueaz[ doar cu 
cel pu\in dou[ semn[turi autorizate. Persoanele autorizate s[ semneze tranzac\ii sunt 
Conta bilul §ef, Managerul Departamentului de Investi\ii, Directorul Departamentului  
de Risc, Directorul Financiar, Directorul General Adjunct §i Directorul General ai  
Administratorului.

 6.6. Modalitatea de schimbare a politicii de investi\ii 
Administratorul a elaborat §i depus la Comisie o declara\ie privind politica de investi\ii,  

în form[ scris[, cu respectarea dispozi\iilor Legii §i ale normelor. 
Administratorul revizuie§te §i completeaz[ declara\ia privind politica de investi\ii ori  

de c]te ori intervine o schimbare important[ în politica de investi\ii sau cel pu\in o dat[  
la 3 (trei) ani, cu acordul Comisiei, inform]nd participan\ii referitor la noua politic[  
investi\ional[.
La cerere, administratorul pune la dispozi\ia participan\ilor §i beneficiarilor sau, 

dup[ caz, reprezentan\ilor acestora declara\ia privind politica de investi\ii prev[zut[ 
de Lege.
Politica de investi\ii poate fi schimbat[ în condi\iile Legii §i ale normelor emise de 

Comisie în aplicarea acesteia.

6.7. Autorizarea de c[tre Comisie a Prospectului schemei de pensii facultative nu 
repre zint[ o garan\ie pentru realizarea obiectivelor investi\ionale ale Fondului.
Participarea la acest Fond comport[ at]t avantajele care îi sunt specifice, c]t §i riscul 

nerealiz[rii obiectivelor investi\iilor, inclusiv al unor pierderi pentru participant.
Autorizarea de c[tre Comisie a Prospectului schemei de pensii facultative nu implic[ 

în niciun fel aprobarea sau evaluarea de c[tre Comisie a calit[\ii plasamentului în 
instrumente financiare §i nu ofer[ nicio garan\ie participantului.

   7. Regimul fiscal al opera\iunilor Fondului

Conform cadrului legal aplicabil la data autoriz[rii Prospectului schemei de pensii 
facultative, investi\iile activelor Fondului sunt scutite de impozit p]n[ la momentul 
pl[\ii dreptului cuvenit participan\ilor §i beneficiarilor. 
Orice schimb[ri ulterioare ale regimului fiscal al opera\iunilor Fondului vor produce 

efecte de plin drept de la data intr[rii lor în vigoare.

   8. Regimul fiscal al contribu\iilor participan\ilor

Conform cadrului legal aplicabil la data autoriz[rii Prospectului schemei de pensii 
facultative, suma reprezent]nd contribu\iile la Fond este deductibil[ pentru fiecare 
participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita 
unei sume reprezent]nd echivalentul în lei al sumei de 200 (dou[ sute) euro, într-un 
an fiscal.
Suma reprezent]nd contribu\iile la Fond ale unui angajator, propor\ional cu cota 

acestuia de participare este deductibil[ la calculul profitului impozabil, în limita unei 
sume reprezent]nd, pentru fiecare participant, echivalentul în lei al sumei de 200 
(dou[ sute) euro, într-un an fiscal. 
În cazul în care regimul fiscal al contribu\iilor se modific[ pe durata Fondului, modi-

fic[rile survenite vor produce efecte în conformitate cu actele normative aplicabile.

   9. Procedurile de calcul al valorii nete a activelor §i al valorii unit[\ii de 
fond; modalitatea public[rii acestor valori

Procedurile de calcul al valorii nete a activelor §i al valorii unit[\ii de fond sunt în 
conformitate cu normele Comisiei.

Valorile vor fi publicate pe pagina de web a Administratorului în fiecare zi lucr[toare.

   10. Procedura de calcul al ratei anuale a rentabilit[\ii Fondului;  
modalitatea public[rii acestei valori

Procedura de calcul al ratei anuale a rentabilit[\ii Fondului este în conformitate cu 

normele Comisiei. Valoarea va fi publicat[ lunar pe pagina de web a Administra torului.

   11. Informa\ii despre contul individual al participan\ilor

Participantul este proprietarul activului personal din contul s[u. Activul personal este 
insesizabil, neput]nd face obiectul niciunei m[suri de executare silit[. Activul per-
sonal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite 
sau pentru a garanta credite, sub sanc\iunea nulit[\ii.
Activul personal este folosit numai pentru ob\inerea unei pensii facultative.

   12. Modalitatea de transformare în unit[\i de fond a contribu\iilor §i  
transferurilor de lichidit[\i în conturile individuale ale participan\ilor

Contribu\iile se colecteaz[ pe baza codului numeric personal în conturile individuale 
ale participan\ilor. Contribu\iile la Fond §i transferurile de lichidit[\i b[ne§ti se con-
vertesc în unit[\i de fond §i diviziuni ale acestora, calculate cu 6 (§ase) zecimale. 
Contribu\iile §i transferul de lichidit[\i b[ne§ti la Fond se convertesc în unit[\i de 

fond în maximum 2 (dou[) zile lucr[toare de la data încas[rii acestora §i a identific[rii 
participantului pentru care se pl[tesc. Valoarea ini\ial[ a unei unit[\i de fond va fi de 
10 (zece) lei (RON).
Înainte de convertirea contribu\iilor în unit[\i de fond se deduce comisionul de ad-

ministrare. În cazul transferului la Fond de la un alt fond de pensii facultative, ges-
tionat de un alt administrator de fonduri de pensii facultative, precum §i în cazul 
transferului de la un alt fond de pensii gestionat de Administrator, nu se va deduce 
comisionul de administrare. Contribu\ia net[ rezultat[ se converte§te în unit[\i de 
fond prin împ[r\irea contribu\iei nete la valoarea calculat[ a unit[\ii de fond pentru 
ziua în care se face conversia. Unit[\ile de fond dob]ndite de participant în urma 
conversiei tuturor contribu\iilor nete pl[tite reprezint[ num[rul de unit[\i de fond 
de\inute de acesta. Acest num[r de unit[\i înmul\it cu valoarea la zi a unei unit[\i de 
fond reprezint[ activul personal al participantului.

   13. Informa\ii privind resursele financiare ale Fondului

Resursele financiare ale Fondului sunt urm[toarele:
a) contribu\iile nete convertite în unit[\i de fond;
b)  drepturile cuvenite în calitate de beneficiar §i nerevendicate în termenul general 

de prescrip\ie;
c) dob]nzile §i penalit[\ile de înt]rziere aferente contribu\iilor nevirate în termen;
d) sumele provenite din investirea veniturilor prev[zute la lit. a)-c).

   14. Informa\ii privind nivelul §i structura cheltuielilor, respectiv comisi
oanele §i taxele suportate din contribu\ii §i din activul Fondului

14.1. Cheltuielile legate de administrare suportate din activul Fondului sunt 
urm[toarele:

a)  comisionul de administrare, care se constituie prin deducerea unui procent  
de 1,24% pe an aplicat la media activului net total al Fondului. Comisionul  
de administrare este calculat §i se înregistreaz[ zilnic ca o obliga\ie a  
Fon dului. Cheltuielile cu comisionul de administrare din activul Fondului  
sunt înre  gi s  trate zilnic în calculul valorii activului net. Valoarea zilnic[  
înregistrat[ este 1,24% / 365 x valoarea activului net din ziua curent[. Valoarea  
total[ a tuturor obliga\iilor acumulate zilnic pe parcursul unei luni reprezent]
nd comisionul de administrare se transfer[ din contul Fondului în contul  
Administratorului în ultima zi a lunii respective. În aceea§i zi, odat[ cu acest 
transfer se stinge §i obliga\ia acumulat[ de Fond în luna pentru care s-a f[cut 
transferul;

b)  comisionul de depozitare, în cuantum de 8000 Euro/an. Transferul se va face 
lunar, în ziua  §i la cursul specificate în contractul cu depozitarul; 

c)  comisioanele de tranzac\ionare, care sunt scadente în ziua decont[rii fiec[rei  
tranzac\ii;

d)  comisioanele bancare, care sunt scadente în ziua pl[\ii fiec[rui comision c[tre 
banc[/b[nci;

e)  taxa de auditare a Fondului, în cuantum de 12000 lei/an; taxa de auditare se 
pl[te§te anual, dup[ procesul de auditare a Fondului.

14.2. Cheltuielile legate de administrare suportate din contribu\ii/activul personal al  
participantului sunt urm[toarele:

a)  comision de administrare, care se constituie prin deducerea unui cuantum  
de 3,95% din contribu\iile pl[tite; aceast[ deducere are loc înainte de con-
vertirea contribu\iilor în unit[\i de fond;

b)  penalit[\i de transfer, în cuantum de 5%, procent aplicat activului personal al  
participantului. Penalit[\ile de transfer vor fi percepute de Administrator în  
cazul în care transferul la un alt fond de pensii facultative, gestionat de un  
alt administrator de fonduri de pensii facultative, se realizeaz[ mai devreme de 
2 (doi) ani de la data ader[rii la Fond;

c)  tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit  
prevederilor Legii. Cuantumul tarifelor percepute se va încadra în limitele 
prev[zute de Lege. Administratorul poate decide, la alegerea sa, s[ nu perceap[ 
tarife pentru serviciile de informare suplimentare.

   15. Modalit[\ile de transfer la un alt fond de pensii facultative §i valoarea  
penalit[\ilor

15.1. Transferul la un alt fond de pensii facultative este o op\iune individual[ a 
participantului §i se realizeaz[ cu îndeplinirea procedurii de transfer prev[zute de 
Lege §i norme.
Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative dac[ îndepline§te 

cumulativ urm[toarele condi\ii:
a)  a depus o cerere de transfer la Administrator, conform Anexei la Norma Comisiei 

num[rul 14/2006 privind transferul participan\ilor între fondurile de pensii  
facultative („Anexa”);
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b)  a dob]ndit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative conform 
Normei Comisiei num[rul 12/2006 privind participan\ii la un fond de pensii 
facultative.

15.2. În termen de maximum 2 (dou[) zile lucr[toare de la data depunerii cererii de 
transfer, Administratorul pune la dispozi\ia participantului raportul privind situa\ia 
activului personal, care va cuprinde cel pu\in urm[toarele informa\ii:

a) num[rul unit[\ilor de fond la data cererii de transfer;
b) valoarea unit[\ilor de fond la data cererii de transfer;
c) valoarea deducerilor legale aplicabile;
d) valoarea activului personal ce urmeaz[ a fi transferat.

15.3. Administratorul noului fond de pensii facultative va pune la dispozi\ia Ad-
ministratorului, în termen de maximum 2 (dou[) zile lucr[toare de la data ader[rii, o 
copie a actului individual de aderare cu Anexa semnat[ de c[tre participant.

15.4. În termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii copiei 
actului individual de aderare §i a Anexei, Administratorul are obliga\ia, conform Legii 
§i Normei Comisiei num[rul 14/2006 privind transferul participan\ilor între fondurile 
de pensii facultative, de a efectua transferul de lichidit[\i b[ne§ti c[tre administratorul 
noului fond de pensii facultative.
Administratorul Fondului transmite administratorului noului fond de pensii  

facultative toate informa\iile referitoare la contribu\iile f[cute în contul participan-
tului, precum §i despre transferurile de lichidit[\i b[ne§ti cu privire la contul acelui 
participant.
Transferul tuturor lichidit[\ilor b[ne§ti se consider[ a fi încheiat la data la care a fost 

creditat contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative la care 
participantul a solicitat transferul.

15.5. În situa\ia în care un participant dore§te s[ se transfere la un alt fond de 
pensii facultative gestionat de Administrator, acesta nu datoreaz[ Administratorului 
penalit[\i de transfer. Transferul participantului de la Fond la noul fond de pensii 
facultative al Administratorului se realizeaz[ conform Legii, normelor §i Prospectului 
schemei de pensii facultative.

15.6. În cazul în care transferul la un nou fond de pensii facultative se realizeaz[ 
mai devreme de 2 (doi) ani de la data ader[rii la Fond, Administratorul poate percepe 
penalit[\i de transfer. Penalitatea de transfer se determin[ ca procent aplicat activului 
personal al participantului §i este în cuantum de 5%.

   16. Modalitatea de plat[ a pensiei facultative; condi\ii cumulative pe care 
trebuie s[ le îndeplineasc[ participantul/beneficiarul, potrivit legii, pentru 
a ob\ine o pensie facultativ[. Condi\iile de acordare a presta\iilor faculta
tive în caz de invaliditate

16.1. Activul personal este folosit numai pentru ob\inerea unei pensii facultative.

16.2. Dreptul la pensia facultativ[ se deschide la cererea participantului, cu  
îndeplinirea urm[toarelor condi\ii cumulative:

a) participantul a împlinit v]rsta de 60 (§aizeci) de ani;
b) au fost pl[tite minimum 90 (nou[zeci) de 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.

16.3. Se excepteaz[ de la prevederile articolului precedent situa\iile în care:
a)  participantul nu îndepline§te una dintre condi\iile prev[zute la literele b) §i c)  

ale articolului precedent, caz în care prime§te suma existent[ în contul s[u ca 
plat[ unic[ sau pl[\i e§alonate în rate pe o durat[ de maximum 5 (cinci) ani, la 
alegerea sa;

b)  participantul beneficiaz[ de pensie de invaliditate pentru afec\iuni care nu mai 
permit reluarea activit[\ii, definite potrivit Legii num[rul 19/2000 privind sistemul 
public de pensii §i alte drepturi de asigur[ri sociale, cu modific[rile §i complet[rile 
ulterioare, caz în care poate ob\ine:
 I.  suma existent[ în contul s[u ca plat[ unic[ sau pl[\i e§alonate în rate pe o 

durat[ de maximum 5 (cinci) ani, dac[ nu îndepline§te condi\ia prev[zut[ la 
litera c) a articolului precedent, conform normelor adoptate de Comisie;

II.  o pensie facultativ[ ale c[rei condi\ii §i termene sunt stabilite prin lege spe-
cial[ privind organizarea §i func\ionarea sistemului de plat[ a pensiilor regle-
mentate §i supravegheate de Comisie, dac[ îndepline§te condi\ia prev[zut[ la  
litera c) a articolului precedent;

c)  decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru ob\inerea 
unei pensii facultative, caz în care suma din cont se pl[te§te beneficiarilor, în 
condi\iile §i în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare §i prin actul 
de succesiune;

d)  decesul participantului a survenit dup[ deschiderea dreptului la pensia faculta-
tiv[, caz în care sumele aferente se pl[tesc c[tre persoana nominalizat[;

e)  decesul participantului a survenit dup[ deschiderea dreptului la pensia facul-
tativ[ §i acesta nu a ales un tip de pensie facultativ[ cu componenta de  
supra vie\uitor, caz în care sumele aferente se pl[tesc beneficiarilor.

Dac[ un participant devine incapabil de a presta o munc[ ca urmare a  
invalidit[\ii, acesta va avea dreptul s[ foloseasc[ activul personal în conformitate cu 
normele adoptate de Comisie.

16.4. Dac[ un participant înceteaz[ plata contribu\iei, acesta î§i p[streaz[ drep-
turile, conform regulilor Prospectului schemei de pensii facultative, cu excep\ia ca-
zului în care a solicitat un transfer de lichidit[\i b[ne§ti c[tre un alt fond de pensii 
facultative.

16.5. Conform Legii, în termen de 3 (trei) ani de la intrarea în vigoare a acesteia,  
se adopt[ legea special[ privind organizarea §i func\ionarea sistemului de plat[ a 
pensiilor reglementate §i supravegheate de Comisie.

   17. Garan\iile Administratorului

Administratorul garanteaz[ separarea activelor Fondului de activele sale.

   18. Obliga\iile de raportare §i informare ale Administratorului. Periodici
tatea §i tipurile de inform[ri, informa\iile gratuite §i contra cost pe care le 
poate ob\ine participantul

18.1. Administratorul public[ cel mai t]rziu la data de 31 mai a fiec[rui an un raport 
anual cu informa\ii corecte §i complete despre activitatea desf[§urat[ în anul calen-
daristic precedent.
Administratorul pune raportul anual la dispozi\ia oric[rei persoane care solicit[  

dob]n direa calit[\ii de participant.
Anual, Administratorul pune raportul la dispozi\ia Comisiei §i a oric[rui participant la 

Fond.

18.2. Raportul anual con\ine urm[toarele informa\ii cu privire la Administrator §i 
la Fond:

a)  componen\a consiliului de administra\ie §i, dac[ este cazul, a comitetului de  
direc\ie;

b)  numele ac\ionarilor care de\in mai mult de 5% din totalul ac\iunilor §i procentul 
de\inut de ace§tia din totalul ac\iunilor;

c) denumirea §i sediul depozitarului;
d) orice alte informa\ii cerute de normele adoptate de Comisie.

 
18.3. Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investi\iile Fondului, 

întocmit potrivit cerin\elor Comisiei.
Comisia poate solicita Administratorului, membrilor consiliului de administra\ie al 

acestuia §i altor manageri, directori sau persoane îns[rcinate cu controlul acestuia s[ 
furnizeze informa\ii privind toate aspectele activit[\ii sau s[ pun[ la dispozi\ie toate 
documentele.
Comisia poate ob\ine periodic declara\ia privind politica de investi\ii, conturile anu-

ale §i rapoartele anuale, precum §i toate documentele necesare supravegherii. Aces-
tea pot include documente cum ar fi:

a) rapoarte interne intermediare;
b) evalu[ri actuariale §i previziuni detaliate;
c) studii privind activele §i pasivele;
d) dovezi ale respect[rii principiilor politicii de investi\ii;
e) dovezi ale pl[\ii contribu\iilor conform planific[rii;
f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.

Comisia poate efectua inspec\ii la fa\a locului la sediul Administratorului §i, dac[ 
este cazul, cu privire la func\iile externalizate, pentru a verifica dac[ activit[\ile se 
deruleaz[ în conformitate cu normele de control.

18.4. Administratorul îl informeaz[ anual în scris pe 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 Administratorului.
Administratorul transmite participantului §i beneficiarului sau, dup[ caz, reprezen-

tan\ilor acestora, în termen de 10 (zece) zile calendaristice, orice informa\ie relevant[ 
privind schimbarea regulilor schemei de pensii facultative.
Administratorul pune la dispozi\ie participan\ilor §i beneficiarilor sau, dup[ caz, 

repre zentan\ilor acestora, la cerere, declara\ia privind politica de investi\ii, conturile 
§i rapoartele anuale.
Fiecare participant sau beneficiar prime§te, de asemenea, la cerere, informa\ii de-

taliate §i de substan\[ privind riscul investi\iei, gama de op\iuni de investi\ii, dac[ 
este cazul, portofoliul existent de investi\ii, precum §i informa\ii privind expunerea la 
gradul de risc §i costurile legate de investi\ii.
În cazul în care participantul sau beneficiarul solicit[, pe l]ng[ inform[rile obligatorii 

la care are dreptul potrivit acestui articol, informa\ii suplimentare privind participarea 
sa la Fond, Administratorul este obligat s[ îi ofere, contra cost, aceste informa\ii. Tari-
ful acestui serviciu se stabile§te anual de c[tre Comisie. Administratorul poate decide, 
la alegerea sa, s[ nu perceap[ tarife pentru serviciile de informare suplimentare. 
În cazul în care un participant la Fond î§i schimb[ locul de munc[, domiciliul sau 

re§edin\a într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apar\in]nd Spa\iului Eco-
nomic European, Administratorul îi va comunica în scris informa\ii adecvate referi-
toare la drepturile sale de pensie facultativ[ §i op\iunile sale posibile în acest caz.

18.5. Administratorul elaboreaz[ §i transmite Comisiei, p]n[ la data de 15 aprilie, 
un raport anual care ofer[ o imagine real[ §i corect[ a fondurilor de pensii faculta-
tive administrate, care va cuprinde urm[toarele informa\ii, ce trebuie sa fie coerente, 
complete §i clar prezentate:

a)  situa\iile activelor §i pasivelor, ale veniturilor §i cheltuielilor pentru fiecare fond 
de pensii facultative administrat;

b)  situa\iile activelor §i pasivelor, contul de profit §i pierdere privind activitatea  
proprie;

c)  situa\ia comisioanelor pl[tite pentru depozitar, Administrator §i alte situa\ii 
privind cheltuielile solicitate de Comisie;

d) num[rul de participan\i la fiecare schem[ de pensii facultative;
e) alte informa\ii solicitate de Comisie.

Raportul prev[zut la aliniatul precedent se aprob[ de un auditor avizat de Comisie, 
care prezint[ inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investi\ionale prezentate 
de Administrator. 

   19. Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative

19.1. Administratorul va propune modificarea §i/sau completarea prospectului 
schemei de pensii facultative în func\ie de evolu\ia real[ a Fondului §i de schimb[rile 
legislative, precum §i pentru a adapta prevederile schemei de pensii facultative la 
condi\iile specifice pie\ei.
Administratorul propune modificarea prospectului cel pu\in o dat[ la 3 (trei) ani,  

c]nd politica de investi\ii trebuie revizuit[ §i completat[.
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19.2. Administratorul va ob\ine avizul prealabil al Comisiei pentru propunerile de 
modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu proce-
dura prev[zut[ de Norma Comisiei num[rul 13/2006 privind autorizarea prospectului 
schemei de pensii facultative.

19.3. În termen de maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data ob\inerii avizului 
prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, Administratorul 
informeaz[ participan\ii §i beneficiarii acestora sau, dup[ caz, reprezentan\ii lor asu-
pra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative.
În termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data inform[rii  

participan\ilor, Administratorul trebuie s[ ob\in[ acordul majorit[\ii acestora pentru 
modificarea prospectului schemei de pensii facultative. Se consider[ îndeplinit[ cerin\a 
acordului majorit[\ii participan\ilor dac[ jum[tate minus unu dintre participan\i nu  
î§i exprim[ dezacordul cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii  
facultative.
Participan\ii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului  

schemei de pensii facultative notific[ în scris Administratorului acest fapt, în  
termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data inform[rii. În baza acestei notific[ri,  
participan\ii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului 
schemei de pensii facultative se pot transfera, f[r[ penalit[\i, la un alt fond de pensii 
facultative.

19.4. Administratorul va întocmi un proces-verbal în care va specifica c[ a  
ob\i nut acordul a jum[tate plus unu din num[rul participan\ilor pentru modificarea 
prospectului schemei de pensii facultative. Procesul-verbal se întocme§te nu mai 
devreme de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data expir[rii termenului în 
care participan\ii î§i pot exprima dezacordul fa\[ de modific[rile propuse.
Înscrisurile care consemneaz[ opozi\ia participan\ilor la modificarea prospectului  

schemei de pensii facultative se vor p[stra în conformitate cu procedurile interne privind 
arhivarea.
Procesul-verbal va fi semnat §i §tampilat de c[tre reprezentan\ii legali ai  

Administra torului.

19.5. Comisia autorizeaz[ modificarea prospectului schemei de pensii facultative numai  
dup[ ce Administratorul face dovada ob\inerii acordului majorit[\ii participan\ilor  
la Fond.

19.6. Prospectul modificat al schemei de pensii facultative se public[ cu respectarea 
Normei Comisiei num[rul 5/2006 privind informa\iile con\inute în materiale publici-
tare referitoare la fondurile de pensii facultative §i administratorii acestora.
Republicarea prospectului schemei de pensii facultative se anun\[ cel pu\in într-un 

cotidian na\ional.
Prospectul modificat este pus la dispozi\ia publicului la sediul social §i la sediile  

autorizate ale Administratorului, §i se public[ pe pagina de web a Administratorului.

19.7. Orice schimb[ri ale cadrului juridic ce reglementeaz[ pensiile facultative §i 
care sunt de natur[ s[ atrag[ în mod automat modific[ri ale prospectului schemei 
de pensii facultative vor produce efecte de plin drept, f[r[ a fi necesar[ parcurgerea 
procedurii de modificare a prospectului schemei de pensii facultative prev[zute la 
acest articol. 

   20. Informa\ii despre Administrator

20.1. Administratorul este ING Asigur[ri de Via\[ S.A., cu sediul în strada Costache 
Negri, num[rul 1-5, sectorul 5, Bucure§ti, cod po§tal num[rul 050552, num[r de  
ordine la Oficiul Registrului Comer\ului de pe l]ng[ Tribunalul Bucure§ti J40/475/1997, 
cod unic de înregistrare num[rul 9100488, autorizat[ de Comisia de Supraveghere 
a Asigur[rilor, num[r de înregistrare în Registrul Asigur[torilor RA–012/10.04.2003, 
num[rul §i data autoriza\iei eliberate de Comisie ca administrator Decizia num[rul 
2 din data de 03.04.2007, num[rul §i data de înscriere în Registrul Comisiei  
SAA-RO-9112925, num[r de `nregistrare ca operator de date cu caracter  
personal 160, telefon: (+4)021-4028580, fax: (+4)021-4028581,  adres[ de  
web: www.ingromania.ro, adres[ de e-mail: pensii@ingromania.ro.

Adresele sediilor secundare ale Administratorului:

Agen\ie/Punct de lucru Adresa Jude\
Satu Mare Str. Eroii Revolu\iei nr. 5 Satu Mare
Carei Bdul. 25 Octombrie nr.1 Satu Mare
Zal[u Str. Corneliu Coposu nr. 31A, et. 3, ap. 37 S[laj
Timi§oara Bdul. Take Ionescu nr. 29A Timi§
Lugoj Str. F[g[ra§ nr. 2, bl. P2, sc. B, ap. 21 Timi§
Re§i\a Str. George Enescu nr. 4 Cara§- Severin
Baia Mare Str. Traian nr. 1B, et. 2, cl[direa BancPost, et. 2 Maramure§
Arad Bdul. Revolu\iei nr. 56 Arad
Sebi§ Bdul. Victoriei nr. 12, ap. 2 Arad
Oradea Str. Vasile Alecsandri nr. 4, et. 1 Bihor
Beiu§ Str. Samuil Vulcan nr. 15, bl. D15, et. 1 Bihor
Bistri\a Str. Republicii nr. 1 Bistri\a-N[s[ud
Cluj Str. Mo\ilor nr. 6-8 Cluj
Dej Pia\a Lupeni nr. 3, bl. F2 Cluj
Turda Str. Libert[\ii nr. 9, ap. 22 Cluj 
Bucure§ti 2 Str. Aviator Popi§teanu nr. 16 Bucure§ti
Bucure§ti 4 Str. Mihai Eminescu nr. 129 Bucure§ti
Alba Iulia Str. Frederic Mistral nr. 2 Alba
Pite§ti Str. I. C. Br[tianu nr. 28 Arge§
C]mpulung Muscel Str. Constantin Br]ncoveanu nr. 2 Arge§
Sibiu Str. Revolu\iei nr. 1 Sibiu
T]rgu Mure§ Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 171 Mure§

Odorheiu Secuiesc Str. Cet[\ii nr. 8A Harghita
Sighi§oara Str. Morii nr. 29 Mure§
Reghin Str. ±colii nr. 5 Mure§
Deva Str. Pia\a Victoriei nr. 2, et. 3 (cl[dire IPH) Hunedoara
Petro§ani Str. Horia, bl. 2, ap. 22, sc. 2 Hunedoara
R]mnicu Valcea Str. Dan Basarab nr. 6 Valcea
T]rgu Jiu Str. Tudor Vladimirescu nr. 17 Gorj
Bucure§ti 3 Str. Dr. Iacob Felix nr. 49 Bucure§ti
Alexandria Str. Libert[\ii nr. 200 B, et. 2 Teleorman
Bucure§ti 5 Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1, Sitraco Center, et. 8 Bucure§ti
Ploie§ti Str. Vasile Alecsandri, nr. 4 Pite§ti
C]mpina Str. Sg. Major Erou Gr. Nicolae nr. 1, bl. 23E, apt. 31 Prahova
T]rgovi§te Calea Domneasc[ nr. 254, et. 1 D]mbovi\a
Sinaia Str. Carol I nr. 27 Prahova
Piatra Neam\ Str. Alexandru cel Bun nr. 27 Neam\
Roman Str. Rahovei, bl. 5, ap. 96 Neam\
Bra§ov Bdul. Eroilor nr. 3, etaj 1 Bra§ov
F[g[ra§ Str. Dna. Stanca, nr. 25 Bra§ov
Miercurea Ciuc Str. Gal Sandor nr. 16A Harghita
Sf]ntu Gheorghe Str. Vasile Goldis nr. 2 Harghita
Ia§i Str. Sf. Laz[r nr. 4, bl. Pene§ Curcanu, mezanin Ia§i
Vaslui Str. Radu Negru nr. 262, sc. A, ap. 2 Vaslui
B]rlad Str. 1 Decembrie nr. 9, bl. ONT, ap. 1 Vaslui
Suceava Str. Mihai Viteazu nr. 40 Suceava
C]mpulung Moldovenesc Str. 22 Decembrie nr. 2 Harghita
Boto§ani Str. Marchian nr. 9 Boto§ani
Bac[u Str. Pictor Aman nr. 94C, parter Bac[u
One§ti Str. Al. I. Cuza nr. 13, sc. 1, ap. 3 Bac[u
Bucure§ti 1 Bdul. M[r[§e§ti nr. 15 Bucure§ti
Bucure§ti 6 Str. Matei Voievod nr. 26, et. 2, ap. 2 Bucure§ti
Buz[u Str. Col. Buzoianu nr. 70A Buz[u
Craiova Str. Iancu Jianu nr. 2 Dolj
Drobeta Turnu Severin Str. Mare§al Ion Antonescu nr. 24A Mehedin\i
Slatina Str. Lipscani nr. 26  Olt
Constan\a Bdul. Mamaia nr. 175, etaj 2 Constan\a
Mangalia Str. Portului nr. 5, bl. P2, sc. B Constan\a
Tulcea Str. Grigore Antipa nr. 10, et. 2, cladirea Starproiect Tulcea
Br[ila Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr. 84, et. 2-3 Br[ila
Foc§ani Str. Unirea Principatelor nr. 2, parter Vrancea
Fete§ti Str. C[l[ra§i, nr. 579 bis, parter Ialomi\a
Slobozia Str. Matei Basarab, bl. J2 – K1 Ialomi\a, C[l[ra§i 
Gala\i Str. Br[ilei nr. 20A Gala\i
Tecuci Str. Alecu Russo nr. 1, etaj. 1 Gala\i

20.2. Membrii Consiliului de Administra\ie sunt:
-  domnul Bram Boon – Pre§edinte al Consiliului de Administra\ie §i  

Director General;
- domnul Rigt Hein Kliphuis;
- doamna Violeta Ciurel.

Din conducerea executiv[ a Administratorului fac parte urm[toarele persoane:
- doamna Aurelia Acvilina Coman – Director General Adjunct;
- domnul Marco Adriaan Fredriks – Director Financiar;
- domnul Koen Vanvinckenroye – Director Executiv Opera\iuni;
- domnul Sandor Csepeli – Director V]nz[ri.

20.3. Date despre Departamentul de Investi\ii, Analiz[ §i Risc din structura  
organizatoric[ a Administratorului 
Departamentul de Investi\ii §i Analiz[ are urm[toarea structur[:

- Managementul instrumentelor financiare cu venit fix;
-  Managementul instrumentelor financiare de tipul ac\iunilor §i altor valori  

mobiliare asimilate acestora.
Responsabilit[\ile Departamentul de Investi\ii §i Analiz[:

-  analiza oportunit[\ilor investi\ionale: instrumentele financiare sunt analizate prin 
prisma randamentului a§teptat relativ la riscul asumat;

- administrarea de portofoliu: evaluarea instrumentelor în contextul Fondului;
-  execu\ia: tranzac\iile propriu-zise (cump[rarea §i v]nzarea instrumentelor  

financiare)
Departamentul de Risc are urm[toarea structur[:

- Managementul riscurilor financiare;
- Managementul riscurilor opera\ionale.

Responsabilit[\ile Departamentului de Risc:
- stabilirea politicilor §i practicilor de gestiune a riscurilor;
-  c[utarea, identificarea §i raportarea înc[lc[rilor politicilor §i practicilor de  

gestiune a riscurilor;
-  colaborarea cu alte departamente financiare sau de risc, în vederea asigur[rii 

faptului c[ riscurile sunt corespunz[tor structurate, subscrise, evaluate §i  
administrate.

20.4. Structura ac\ionariatului – ac\ionarii Administratorului sunt:
-  ING Continental Europe Holdings BV, societate cu r[spundere limitat[,  

înfiin\at[ §i func\ion]nd în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social în 
Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Olanda, înregistrat[ la Registrul  
Comer\ului de pe l]ng[ Camera de Comer\ §i Industrie din Amsterdam sub 
num[rul 33002024, cu o cot[ participare de 99,999992% la capitalul social al 
Administratorului;

-  ING Verzekeringen Intertrust IV BV, societate cu r[spundere limitat[,  
înfiin\at[ §i func\ion]nd în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social  
în Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Olanda, înregistrat[ la  
Registrul Comer\ului de pe l]ng[ Camera de Comer\ §i Industrie din Amsterdam 
sub num[rul 34173677, cu o cot[ participare de 0,000002% la capitalul social 
al Administratorului;
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-  ING Verzekeringen Intertrust III BV, societate cu r[spundere limitat[,  
înfiin\at[ §i func\ion]nd în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social în  
Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Olanda, înregistrat[ la Registrul 
Comer\ului de pe l]ng[ Camera de Comer\ §i Industrie din Amsterdam sub 
num[rul 34173603, cu o cot[ participare de 0,000002% la capitalul social al 
Administratorului;

-  ING Verzekeringen Intertrust II BV, societate cu r[spundere limitat[,  
înfiin\at[ §i func\ion]nd în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social în  
Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Olanda, înregistrat[ la Registrul 
Comer\ului de pe l]ng[ Camera de Comer\ §i Industrie din Amsterdam sub 
num[rul 34173561, cu o cot[ participare de 0,000002% la capitalul social al 
Administratorului;

-  Nationale-Nederlanden Intertrust BV, societate cu r[spundere limitat[,  
înfiin\at[ §i func\ion]nd în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social în  
Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Olanda, înregistrat[ la Registrul 
Comer\ului de pe l]ng[ Camera de Comer\ §i Industrie din Amsterdam sub 
num[rul 33002043, cu o cot[ participare de 0,000002% la capitalul social al 
Administratorului.

20.5. ~n structura ac\ionariatului Administratorului nu exist[ persoane fizice care  
de\in, direct sau indirect, mai mult de 10% din ac\iunile Administratorului sau care ar 
putea s[ exercite pozi\ii de control. 
Ac\ionarul majoritar al Administratorului, cu o cot[ participare de 99,999992% la 

capitalul social, este societatea ING Continental Europe Holdings BV, societate cu 
r[spundere limitat[, care este înfiin\at[ §i func\ioneaz[ în conformitate cu legile din 
Olanda, cu sediul social în Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Olanda, 
înregistrat[ la Registrul Comer\ului de pe l]ng[ Camera de Comer\ §i Industrie din 
Amsterdam sub num[rul 33002024. Societatea ING Continental Europe Holdings 
BV este de\inut[ de c[tre societatea ING Verzekeringen N.V, care la r]ndul sau este 
de\inut[  de c[tre ING Groep N.V. Ac\iunile societ[\ii ING Groep N.V sunt listate la 
bursele de valori din Amsterdam §i New York, fiind unul din cele mai mari grupuri 
financiare din lume, cu o experien\[ de peste 150 de ani `n administrarea fondurilor 
de pensii.

20.6. Depozitarul este BRD-Groupe Société Générale S.A., o institu\ie de credit  
din Rom]nia, autorizat[ de Banca Na\ional[ a Rom]niei conform autoriza\iei  
num[rul A 000001 din data de 01.07.1994  num[r de înregistrare în Registrul Bancar  
RB-PJR-40-007/18.02.1999, av]nd sediul social în B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1,  
telefon: 021/301 68 41 fax: 021/301 68 43, adres[ de web: www.brd.ro, adres[ 
de e-mail: titluri@brd.ro, num[rul §i data avizului Comisiei  – num[rul 2 din data  
de 06.02.2007.

20.7. Auditorul este Ernst & Young Assurance Services S.R.L., av]nd sediul social  
în strada Dr. N. Staicovici, num[rul 75, Cl[direa Forum 2000, etajul 8, sectorul 5, 
Bucure§ti, cod po§tal num[rul 050557, cod de identificare fiscal[ RO11909783,  
telefon: (+4)021-4024000, fax: (+4)021-4104965, adres[ de web: www.ey.com/ro, 
adres[ de e-mail: office@ro.ey.com, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din  
Rom]nia conform autoriza\iei num[rul 77 din data de 15.08.2001, num[rul avizului 
Comisiei 1 din data de 09.01.2007.
Sediile secundare ale auditorului: nu are.

   21. Termenii contractului de administrare, întocmit conform modelului  
contractuluicadru de administrare prev[zut de Norma Comisiei num[rul 
6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative

Contract-cadru de administrare a Fondului 
Prezentul contract se încheie între:
Societatea de administrare a fondului de pensii facultative ING Asigur[ri de Via\[ S.A., 

cu sediul în în strada Costache Negri, num[rul 1-5, sectorul 5, Bucure§ti, cod 
po§tal num[rul 050552,  persoana juridic[ rom]n[, înregistrat[ la oficiul registru-
lui comer\ului sub nr. J40/475/1997, cod unic de înregistrare 9100488, cod IBAN 
RO77INGB0001000113418925, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala 
Bucure§ti, nr. autoriza\iei de func\ionare emise de Comisie - Decizia num[rul 2 din 
data de 03.04.2007, nr. de înregistrare în Registrul Comisiei - SAA-RO-9112925, 
reprezentat[ legal prin Bram Boon, în calitate de Director General, §i Aurelia 
Acvilina Coman, în calitate de Director General Adjunct, denumit[ în continuare  
„Administratorul”,
                                                            §i
• Filip Dan, cet[\ean rom]n, posesorul c[r\ii de identitate seria RD  

num[rul 418469, eliberat[ de Sec\ia 20, la data de 28.10.2004,
• Petrache Simona Roxana, cet[\ean rom]n, posesoarea c[r\ii de identitate  

seria RX num[rul 054581, eliberat[ de Sec\ia 21, la data de 01.07.1998, 
• Pielescu Lumini\a Andreea, cet[\ean rom]n, posesoarea c[r\ii de identitate  

seria RR num[rul 217921, eliberat[ de Sec\ia 17, la data de 12.07.2002,
• T[nase Adrian, cet[\ean rom]n, posesorul c[r\ii de identitate seria PH  

num[rul 394333, eliberat[ de Mun. Ploie§ti, la data de 26.06.2003, 
• Vasilescu Radu, cet[\ean rom]n, posesorul c[r\ii de identitate seria RD  

num[rul 342710, eliberat[ de Sec\ia 4, la data de 16.10.2003.
Obiectul contractului
Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea Fondului de 

Pensii Facultative ING Clasic.
(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, p[r\ile în\eleg activit[\ile de 

co lectare, administrare, investire a activelor Fondului §i, op\ional, furnizarea pensiilor 
private.
(3) Participan\ii la Fond acord[ Administratorului Fondului toate puterile necesare 

realiz[rii obiectului prezentului contract.
(4) Principiile schemei de pensii facultative – Fondul are drept obiectiv cre§terea pe 

termen lung a capitalului investit, în scopul dob]ndirii de c[tre participan\i a unei 

pensii facultative. Acest obiectiv va fi urm[rit prin investirea într-o structur[ mixt[ de 
clase de active cu profile diferite de risc §i performan\[, precum §i prin diversificarea 
pruden\ial[ at]t între clase de active, c]t §i în interiorul acestora, în limitele prev[zute 
de Lege. Fondul va men\ine un grad mediu de risc.
(5) Administratorul Fondului este obligat s[ respecte eventualele limit[ri ce ar  

decurge din prevederile prezentului contract.
Durata contractului
Art. 2. - Durata prezentului contract este nedeterminat[.
Pre\ul contractului; modalit[\i de plata
Art. 3. - Pentru administrarea Fondului, Administratorul va re\ine comisioanele 

prev[zute în Prospectul schemei de pensii facultative.
Art. 4. - Metoda de calcul §i de percepere a comisioanelor este cea prev[zut[ în 

Prospectul schemei de pensii facultative.
Obliga\iile Administratorului
Art. 5. - Obliga\iile Administratorului Fondului sunt cele care rezult[ din Lege, din 

normele adoptate de Comisie §i din prospectul schemei de pensii facultative.
Art. 6. - În vederea ducerii la îndeplinire a obliga\iilor ce îi revin, Administratorul Fon-

dului va ac\iona în interesul participan\ilor la fond §i va lua toate m[surile necesare 
pentru prevenirea, înl[turarea, limitarea pierderilor, precum §i pentru exercitarea §i 
încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.
Art. 7. - Eviden\ele Administratorului referitoare la participan\i, contribu\ii, investi\ii 

§i pensii facultative – modalitatea de \inere a eviden\elor este conform[ cu cerin\ele 
legale în vigoare §i cu standardele grupului ING.
Art. 8. - Procedurile privind modalit[\ile de constatare §i solu\ionare a sesiz[rilor 

§i reclama\iilor, precum §i procedurile de remediere a deficien\elor – orice sesizare 
sau reclama\ie din partea participan\ilor va fi solu\ionat[ pe cale amiabil[. În acest 
scop, sesizarea sau reclama\ia va fi comunicat[ în scris (inclusiv în form[ electronic[) 
sau telefonic, c[tre sediul central al Administratorului. Acesta va înregistra sesizarea 
sau reclama\ia §i va proceda la solu\ionarea ei. Reclamantul va primi ulterior, prin 
intermediul unei în§tiin\[ri oficiale, punctul de vedere al Administratorului con\in]nd 
clarific[rile necesare §i modalitatea de solu\ionare a sesiz[rii sau reclama\iei. Dac[ din 
punctul de vedere al reclamantului r[spunsul Administratorului nu r[spunde cerin\elor  
sale, la solicitarea acestuia, p[r\ile pot conveni la organizarea unei înt]lniri în cadrul 
c[reia s[ se solu\ioneze sesizarea sau reclama\ia.
Art. 9. - Administratorul Fondului va comunica participan\ilor la Fond orice infor-

ma\ie cerut[ de ace§tia §i av]nd legatur[ cu obiectul prezentului contract, conform 
Legii. 
Obliga\iile participan\ilor
Art. 10. - Obliga\iile participan\ilor la Fond sunt cele care rezult[ din Lege, din 

normele adoptate de Comisie §i din prospectul schemei de pensii facultative.
R[spunderea p[r\ilor
Art. 11. - Administratorul Fondului r[spunde pentru orice prejudiciu produs  

participan\ilor prin:
a) înc[lcarea actelor normative §i/sau a reglement[rilor speciale în vigoare;
b) dol;
c)  neexecutarea sau executarea defectuoas[ a obliga\iilor asumate prin prezentul  

contract.
Depozitarea
Art. 12. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act sa încheie un contract  

cu o societate de depozitare avizat[ de Comisie, care s[ fie responsabil[ pentru  
\inerea în siguran\[ a tuturor activelor Fondului, precum §i pentru îndeplinirea tuturor 
celorlalte obliga\ii legale în legatur[ cu activitatea de depozitare.
Art. 13. - Nivelul comisionului de depozitare este cel prev[zut în Prospectul schemei 

de pensii facultative, calculat din valoarea medie lunar[ a activului net.
Auditul
Art. 14. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act s[ încheie un contract  

cu o societate de audit financiar, membr[ a Camerei Auditorilor Financiari din  
Rom]nia, avizat[ de Comisie, care s[ fie responsabil[ pentru certificarea situa\iilor 
financiar-contabile ale Fondului, precum §i pentru îndeplinirea tuturor celorlalte  
obliga\ii legale în legatur[ cu activitatea de audit.
Art. 15. - Pre\ul contractului de audit este convenit anual cu auditorul financiar  

(extern), conform Scrisorii de Angajament semnate de conducerea Administratorului.
Art. 16. - Modalit[\ile de control exercitate de c[tre auditori sunt în conformitate cu 

standardele de audit general acceptate în Rom]nia, a§a cum au fost acestea emise 
de c[tre Camera Auditorilor Financiari din Romania, §i cu Standardele Interna\ionale 
de Audit emise de Federa\ia Interna\ional[ a Contabililor (“IFAC”). Aceste standarde 
cer ob\inerea unei asigur[ri rezonabile, §i nu absolute, c[ situa\iile financiare nu  
con\in erori semnificative rezultate din fraud[ sau eroare.
For\a major[
Art. 17. - Forta major[ înl[tur[ r[spunderea, dac[ este comunicat[ în termen de 15 

(cincisprezece) de zile de la data apari\iei §i demonstrat[ în termen de 30 (treizeci) de 
zile de la data apari\iei.
Modificarea contractului
Art. 18. - Modificarea prezentului contract se va face prin act adi\ional, semnat de 

reprezentan\ii legali ai Administratorului, intrarea în vigoare a modific[rilor contractu-
lui urm]nd a se realiza conform prevederilor legale în vigoare.
Rezilierea contractului
Art. 19. - (1) Prezentul contract înceteaz[ de plin drept §i f[r[ interven\ia instan\ei  

de judecat[ în cazurile prev[zute de lege §i de reglement[rile speciale privind pe 
oricare dintre p[r\i.
(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participan\ilor se va realiza conform 

prevederilor legale.
Litigii
Art. 19. - (1) Modul de rezolvare a litigiilor – în situa\ia în care nu s-a reu§it solu\i onarea  

pe cale amiabil[ a oric[rei sesiz[ri sau reclama\ii, conform procedurii prezentate la 
articolul 8, p[r\ile se pot adresa instan\elor competente.
(2) Instan\a competent[ – în cazul `n care nu se ajunge la o în\elegere pe cale amia-

bil[ litigiile vor fi solu\ionate de instan\a competent[ de la sediul Administratorului 
potrivit legisla\iei rom]ne `n vigoare.
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