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Prezentul document cuprinde termenii schemei de pensii private, precum si termenii contractului de 
administrare incheiat intre Administrator si participantii la VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT.  
 
Schema de pensii private reprezinta un sistem de termene, conditii si reguli pe baza carora 
Administratorul investeste activele fondului de pensii in scopul dobandirii de catre participanti a unei 
pensii private.  
 
Prezentul prospect al schemei de pensii private (denumit in continuare “Prospect”) privind “VITAL 
FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT” (denumit in continuare “Fond” sau “Fondul VITAL”) a fost 
elaborat in conformitate cu Legea nr. 411/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Normele 
elaborate in aplicarea legii de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  
 
Autoritatea competenta in domeniul reglementarii si supravegherii sistemului de pensii private din 
Romania este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu sediul in Bucuresti; adresa 
de e-mail: csspp@csspp.ro, denumita in continuare “Comisia”.  
Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii private nu reprezinta o garantie pentru 
realizarea obiectivelor investitionale ale fondului.  
 
Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii private nu implica in niciun fel 
aprobarea sau evaluarea de catre Comisie a calitatii plasamentului in instrumente financiare si nu 
ofera nicio garantie participantului. 
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I. INTRODUCERE  
 

1. Consideratii generale 
Romania este in plin proces de diversificare a serviciilor oferite la varsta pensionarii.  
Sistemul de protectie sociala, administrat de stat, existent in acest moment in Romania, se bazeaza 
pe sustinerea pensionarilor din contributiile persoanelor care, potrivit Legii nr.19/2000, contribuie la 
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat. In acest sistem , singura functie a statului este aceea de a 
colecta contributia lunara a fiecaruia si de a o redistribui apoi catre cei care, potrivit legii, au dreptul de 
a beneficia de pensie. 
Pe termen lung, administrarea de catre stat a sumelor colectate la nivel national s-a dovedit 
ineficienta, aceasta conducand la nevoia diversificarii sistemelor de pensii existente.  
Pilonul I este sistemul public de pensii care are la baza administrarea publica a contributiilor obligatorii  
Pilonul II este cel cu care ne adresam Dumneavoastra si reprezinta sistemul de administrare privata a 
contributiilor obligatorii din sistemul de stat. O parte din contributia obligatorie pe care fiecare dintre 
dvs. o platiti catre stat, ajunge in adminstrarea unei societati de pensii specializate, prin intermediul 
unui fond de pensii la care dvs aderati. 
Pilonul III a intrat in functiune de curand si reprezinta administrarea contributiilor participantilor la 
fondurile de pensii facultative. 
Prezentul document descrie modul in care Dumneavoastra puteti deveni participant la un fond de 
pensii administrat privat (Pilonul II) 
In cadrul sistemului pensiilor administrate privat, o parte din contributia obligatorie a fiecareia dintre 
categoriile de persoane prevazute de lege se varsa intr-un fond de pensii administrat privat. Potrivit 
legii, in timp, cota parte din contributia lunara datorata de fiecare dintre persoanele care sunt asigurate 
in sistemul public si care se dirijeaza spre administrarea privata, va creste, iar un procent semnificativ 
revine spre administrare sectorului privat.  
Obiectivul sistemului pensiilor administrate privat este de a asigura o pensie suplimentara celei oferite 
de sistemul public.  
Legea obliga persoanele cu varsta de pana la 35 de ani sa adere la un fond de pensii administrat 
privat, oferind totodata posibilitatea persoanelor cu varsta intre 35 si 45 de ani sa adere la un 
asemenea fond.   
Acest prospect va informeaza asupra tuturor elementelor esentiale ale sistemului de pensii private si 
va ofera informatii detaliate despre Fondul VITAL, pentru ca decizia Dumneavoastra de a adera la 
Fond sa se faca in deplina cunostinta de cauza.  
Va invitam sa studiati cu atentie Prospectul si Contractul de societate civila inainte de a va decide sa 
deveniti participant la Fondul VITAL, aceasta fiind modalitatea cea mai directa de a afla care sunt 
drepturile si obligatiile ce revin partilor implicate, politica de investitii, riscurile asociate acestei alegeri 
precum si alte informatii relevante. 
 

2.    Definitii  
1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente 
financiare derivate, precum şi numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale 
participanţilor; 
2. activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond 
deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond; 
3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumită dată - valoarea care se obţine prin 
deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată; 
4. act individual de aderare - un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte 
la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii private; 
5. administrator - societatea comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei 
în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, denumită societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de 
activitate administrarea fondurilor de pensii şi, opţional, furnizarea de pensii private; 
6. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizică sau juridică mandatată de administrator 
să obţină acordul de aderare a participanţilor; 
7. beneficiar - moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil; 
8. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care 
rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private; 
9. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia sau 
CSSPP - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul 
Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005; 
10. contract de administrare - contractul încheiat între administrator şi participant, care are ca obiect 
administrarea fondului de pensii; 
11. contract de depozitare - contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de 
pensii administrat privat în relaţiile cu terţii şi depozitar, având ca obiect depozitarea activelor 
financiare ale fondului de pensii; 
12. contribuţii - sumele plătite de participanţi şi/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat 
privat; 
13. depozitar - instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în 
conformitate cu legislaţia bancară, ori sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-
un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Comisie 
pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de 
siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii administrat privat; 
14. fondul de pensii - fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanţi, în 
conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile 
prezentei legi;  
15. fond de garantare a pensiilor - fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor 
de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în 
cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat şi supravegheat de Comisie; 
16. instituţie de colectare - instituţia care are ca atribuţie legală colectarea contribuţiilor individuale de 
asigurări sociale; 
17. instituţie de evidenţă - instituţia care are ca atribuţie legală evidenţa asiguraţilor din sistemul public 
de pensii; 
18. instrumente financiare înseamnă: 

a) valori mobiliare; 
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; 
c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un 
an şi certificate de depozit; 
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; 
e) contracte forward pe rata dobânzii; 
f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; 
g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare 
cu decontare finală în fonduri;  
 această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii; 
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h) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau aparţinând  
 Spaţiului Economic European sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la 
tranzacţionare pe o astfel de piaţă; 

19. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) şi g), combinaţii ale 
acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementări ale Comisiei 
Naţionale de Valori Mobiliare; 
20. participant - persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de 
pensii şi care are un drept viitor la o pensie privată; 
21. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi 
distinct de cea furnizată de sistemul public; 
22. plătitor - persoana fizică sau juridică care, după caz, reţine şi virează contribuţia individuală de 
asigurări sociale; 
23. pondere zilnică a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale 
tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă; 
24. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă - media aritmetică a ponderilor zilnice ale 
fondului pe perioada respectivă; 
25. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de 
administrare şi ai schemei de pensii; 
26. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate 
din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice şi pe cele privind investiţiile; 
27. rată de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre valoarea unităţii de 
fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă 
perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferenţa dintre valoarea 
unităţii de fond din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă, totul raportat la 
valoarea unităţii de fond din ziua precedentă; 
28. rată medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de 
rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii 
pe aceeaşi perioadă; 
29. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate; 
30. schemă de pensii private - un sistem de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul 
investeşte activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii private; 
31. stat membru gazdă - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European, a cărui legislaţie socială şi de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii private 
este aplicabilă relaţiei dintre angajator şi participanţi; 
32. stat terţ - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine Spaţiului 
Economic European; 
33. valoarea unităţii de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită 
dată şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată. 
 
II. OBIECTIVELE FONDULUI  
VITAL Fond de pensii administrat privat a luat fiinta in baza contractului de societate civila semnat 
intre 5 membri fondatori, fiind o entitate fara personalitate juridica, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare.  
VITAL Fond de pensii administrat privat este autorizat de catre Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private sa functioneze pe piata pensiilor private.  
Fondul este administrat de societatea de pensii BT AEGON FOND DE PENSII S.A., autorizata de 
catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  
Fondul are un patrimoniu distinct si nu poate fi declarat in stare de faliment.  
VITAL are ca obiectiv principal atragerea contributiilor participantilor spre a fi administrate in conditii 
de eficienta, prudenta si rentabilitate. De asemenea, VITAL, prin Administratorul sau, urmareste 
cresterea activelor sale, avand ca fundament investirea prudentiala si diversificata a activelor.     
 
III. CONDITII DE ELIGIBILITATE, MODALITATEA DE ADERARE SI DE DOBANDIRE A 
CALITATII DE PARTICIPANT  
Participantii la VITAL Fond de pensii administrat privat sunt persoanele care pana la data de 31 
decembrie 2007 nu au implinit varsta de 35 de ani sau care implinesc 35 de ani la aceasta data si 
care sunt contribuabili ai sistemului public de pensii avand conform legii obligatia de a adera la un 
fond de pensii admnistrate privat. 
Optional, pot dobandi calitatea de participant la Fondul VITAL si persoanele care pana la data de 31 
decembrie 2007 nu au implinit varsta de 45 de ani sau care implinesc varsta de 45 de ani la aceasta 
data si care sunt contribuabili ai sistemului public de pensii. 
Participantii la Fondul VITAL trebuie sa se regaseasca in una din categoriile de mai jos: 
• persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca; 
• functionarii publici; 
• persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul 
autoritatii legislative, executive sau judecatoresti, pe toata durata exercitarii mandatului;  
• membrii cooperatori ai unei organizatii cooperatiste mestesugaresti;  
• somerii care beneficiaza de indemnizatia de somaj;    
• persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin trei salarii 
medii brute, si care se afla in una din urmatoarele situatii: 

- asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;  
- administratori sau  manageri, care au incheiat un contract de administrate sau de 
management; 
- membri ai unei asociatii familiale; 
- persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente; 
- persoanele angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; 
- alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.  

• persoanele care realizeaza prin cumul, venituri brute pe un an calendaristic, echivalente cu cel 
putin trei salarii medii brute si care se afla in doua sau mai multe dintre situatiile enumerate la punctele 
anterioare.  Aderarea la un fond de pensii este o opţiune individuală, oferirea oricărui fel de beneficii 
colaterale fiind interzisă. 
Toti participantii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament 
nediscriminatoriu. 
O persoana devine participant la Fond prin semnarea actului individual de aderare din proprie initiativa, in 
caz contrar acesta va fi alocat automat si aleatoriu ca participant la un fond de pensii administrat privat de 
catre institutia de evidenta, Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.  
 
Procedura semnarii actului de aderare: 
Persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate de mai sus va dobandi calitatea de participant la 
un fond de pensii administrat privat VITAL prin : 

- semnarea actului individual de aderare conform procedurii de aderare prevazuta in prezenta 
sectiune. 

- validarea actului individual de aderare de catre CNPAS, institutia evidenta 
- plata unei contributii la fondul de pensii administrat privat VITAL 

Potentialul participant va fi informat de catre administrator prin intermediul agentului de marketing 
despre conditiile schemei de pensii private mai ales in privinta drepturilor si obligatiilor partilor 
implicate in schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice si de alta natura, precum si asupra naturii 
si distributiei acestor riscuri. 
Actul individual de aderare este completat de catre agentul de marketing, pe baza datelor furnizate de 
catre participant.  La momentul redactarii si semnarii actului de aderare, administratorul prin 
intermediul agentului de marketing are obligatia de a solicita o copie a actului de identitate cu 
semnatura persoanei in original.  
Actul individual se redacteaza in 2 exemplare si se semneaza in original fiecarea exemplar, 
distribuirea lor fiind astfel: 

- primul exemplar original va fi pastrat de catre Administratorul Fondului VITAL 
- al doilea exemplar va fi pastrat de catre persoana care a aderat la Fondul VITAL 

Actul individual de aderare are o serie si un numar unic alocat de catre CSSPP administratorului 
Fondului VITAL. 
La semnarea actului de aderare, participantul primeste o copie de pe contractul de societate civila, 
contractul de administare si prospectul schemei de pensii. 
Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are 
dreptul de a participa la fondul de pensii.  
Nici o persoana nu poate fi participant la mai multe fonduri de pensii administrate privat.  
Este interzisa delegarea, imputernicirea sau reprezentarea persoanei in orice relatie cu agentul de 
marketing in vederea aderarii la fondul de pensii VITAL. 
  
 
IV. CONTRIBUTIA PARTICIPANTULUI LA VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT 

1.    Contributia participantului la Fondul de pensii 
Plata contributiei la Fondul VITAL nu inseamna o obligatie financiara suplimentara, si nu are ca efect o 
diminuare a venitului net lunar al participantului. 
Contributia participantului la Fondul VITAL este lunara si se deduce din contributia individuala datorata 
sistemului public de pensii. Ea reprezinta 2 % din baza de calcul a acesteia la momentul inceperii 
activitatii de colectare. Contributia se va majora la inceputul fiecarui an, cu cate 0,5 puncte 
procentuale ajungand la 6% in urmatorii 8 ani.     
Retinerea si plata contributiei la fondul VITAL sunt similare celei pentru asigurarile sociale, plata 
trebuind a fi facuta pana in data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se realizeaza retinerea.    
Virarea contributiilor la fondul VITAL se realizeaza de catre institutia de colectare in termen de 3 zile 
lucratoare de la primirea lor, in baza informatiilor furnizate de institutia de evidenta. 
Ulterior acestei operatiuni, in maxim 2 zile lucratoare de la data incasarii, are loc convertirea in unitati 
de fond a contributiilor si a transferurilor de lichiditati banesti. In cazul in care institutia de colectare 
sau institutia de evidenta nu respecta termenul legal, aceasta va datora dobanzi sau penalitati de 
intariziere intr-un cuantum echivalent celui datorat pentru neplata la scadenta a obligatiilor bugetare. 
 

2.    Modificarea, suspendarea, incetarea sau reluarea platii contributiei la Fond 
Calitatea de participant la Fondul VITAL obtinuta in urma finalizarii procesului de aderare sau dupa 
repartizarea aleatorie, creeaza obligativitatea de a contribui la Fond. Participantul nu va avea 
posibilitatea de a se retrage din sistemul de pensii private pana la deschiderea dreptului sau la pensie, 
insa va avea dreptul de a solicita transferul activului sau personal net la un al fond de pensii 
administrat privat, conform prevederilor legale, contractului de societate civila si prezentului prospect.. 
Suspendarea platii contributiei apare in situatia in care nu exista obligatia de plata a contributiei la 
sistemul public de asigurari sociale.  
Reluarea platii contributiei se va face de la data la care exista din nou obligatia de plata a contributiei 
la sistemul public de asigurari sociale.  
Calitatea de participant se mentine chiar daca acesta inceteaza sa mai contribuie.  
Legea permite transferarea drepturilor participantului in alte tari in care acesta isi are domiciliul sau 
resedinta, in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este 
parte, in moneda tarilor respective, sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.  
In situatia in care participantul se detaseaza in strainatate are dreptul la continuarea platii contributiilor 
la fondul VITAL pe toata durata detasarii sale.  
           
V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTICIPANTULUI 

1.     Drepturile participantului la Fond  
 Participantul are drept de proprietate asupra activului personal din contul său individual la Fondul 
VITAL. Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacţii, nu poate fi 
cesionat sau gajat, sub sancţiunea nulităţii actelor respective. 
Participanţii au dreptul intangibil la obţinerea unei pensii private, de la data întrunirii condiţiilor legale 
de pensionare, astfel cum aceasta este stabilită în sistemul public de pensii, precum şi de la data 
pensionării de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite potrivit  Legii 
nr. 19/2000. Cuantumul garantat al pensiei private este cel puţin egal cu totalul contribuţiilor vărsate la 
Fondul de pensii, diminuate cu comisioanele plătite în limitele legii şi cu penalităţile prevăzute în cazul 
transferului la un al fond de pensii administrate privat, în condiţiile stabilite în prospectul schemei de 
pensii şi cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare la data plăţii, 
respectiv transferului. 
Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime 
stabilite prin normele Comisiei, are dreptul la o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de 5 
ani, la cerere. 
Drepturile beneficiarilor, în cazul decesului participantului anterior deschiderii dreptului la pensia 
privată, sunt aceleaşi cu cele ale participanţilor la fondul de pensii. 
Participanţii au dreptul de a fi informaţi de către Administrator cu privire la participarea lor la fondul 
VITAL, in conformitate cu prevedeirile art.5 pct.n din Contractul de administrare incheiat cu BT 
AEGON FOND DE PENSII S.A. 
Participanţii au dreptul de a-şi transfera activul personal la un alt fond de pensii administrate privat. In 
cazul în care acest transfer se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul VITAL, 
participantul datorează Administratorului o penalitate de transfer, stabilita conform prevederilor cap. 
XIII din prezentul Prospect. 
 2.   Obligatiile participantului la Fond: 
Obligaţia de a semna personal actul individual de aderare la Fond, indiferent dacă au optat personal 
pentru Fond ori au fost distribuiţi de instituţia de evidenţă potrivit legii şi normelor emise de Comisie. 
Obligaţia de a notifica Administratorului Fondului VITAL deschiderea dreptului la pensie privată. 
Obligaţia de a accepta comisioanele si costurile prevăzute în vederea funcţionării Fondului în 
Prospectul schemei de pensii, cu respectarea prevederilor legale. 
Obligaţia de a notifica Administratorului Fondului intenţia de a adera la alt fond de pensii administrate 
privat, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii, şi de a-i trimite 
Administratorului o copie de pe noul act de aderare. 
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VI. POLITICA DE INVESTITII, PRINCIPIILE INVESTITIONALE SI RISCURILE IMPLICATE    
 
1.         Declaratia Administratorului privind politica de investitii 
1.1. Principii de investiţii în legătură cu natura şi durata obligatiilor 

Scopul investirii activelor Fondului este de a realiza creşterea optimă a acestora pe termen lung, în 
conformitate cu constrangerile legale, nivelul de risc asumat, principiile investionale asumate si 
lichiditatea permanentă a activelor administrate. 
 Investiţiile vor fi făcute în interesul participanţilor şi beneficiarilor, iar în cazul unui posibil conflict de 
interese, Administratorul va adopta măsuri  prin care va asigura investirea exclusiv in interesul 
participanţilor. 
Se va  asigura securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea activelor investite. 
Diversificarea portofoliului de active se va  face  într-un mod adecvat, pentru a evita dependenţa de un 
anumit activ, emitent sau grup de companii comerciale şi concentraţiile riscului pe totalitatea activelor. 
Administratorul va  investi activele care i-au fost incredintate spre administrare în conformitate cu 
prevederile legale şi cu principiile investitionale asumate. 
 Administratorul va acţiona pentru a asigura siguranţa activelor aflate in administrarea sa, pentru 
diminuarea riscurilor şi respectarea lichiditatii permanente necesare in activitatea Fondului.  

 
1.2. Metode de revizuire şi schimbare a principiilor de investiţie 

Comitetul de Investiţii este singurul care are dreptul de a propune schimbari ori revizuiri ale 
elementelor politicii investitionale a Fondului. In baza propunerilor Comitetului, în conformitate cu 
prevederile legale si cu acordul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Consiliul de 
administraţie al BT AEGON FOND DE PENSII S.A. decide asupra revizuirii şi/sau schimbării 
principiilor de investiţie. 
Administratorul revizuieste si completeaza declaratia privind politica de investitii ori de cate ori 
intervine o schimbare importanta in politica de investitii sau cel putin o data la 3 ani, cu acordul 
Comisiei, informand participantii la Fond. 
 

1.3. Proceduri de management al riscului  
Riscurile sunt considerate într-un mod simplu şi transparent. Toate limitarile legale sau asumate prin 
prezenta declaratie si prin prospectul schemei de pensii privind riscurile investitionale sunt evidentiate 
operational in  sistemul  informatic de administrare a activelor de care dispune Administratorul. Odata 
ce limitele maxime admise pentru investitii sunt incluse in program, nu mai este posibilă introducerea 
de tranzacţii care sa produca incalcarea regulilor şi limitelor stabilite.  
Depozitarul este deasemenea responsabil pentru încadrarea în limitările legale şi respectarea legii.  
Sistemul de luare a deciziilor este stabilit prin reglementarea competenţelor Consiliului de 
Administraţie al BT AEGON FOND DE PENSII S.A. şi Comitetului de Investitii. Deciziile adoptate de 
aceste organe au la bază consensul , si asigură faptul cǎ o opinie extremă  nu poate duce la un risc 
mai ridicat, la poziţii exagerate în ceea ce privec activele sau emitenţii.  
Directia de Audit Intern, Departamentul de Control Intern, precum şi Auditorul Financiar Extern sunt 
însărcinaţi cu verificarea operaţiunilor Administratorului cu privire la administrarea activelor Fondului. 
 

 1.4. Metode de evaluare a riscurilor legate de investiţii  
Monitorizarea riscului bazată pe durată este o practică ce ţine seama de sub-portofoliile cu venit fix. În 
funcţie de aşteptările de pe piaţă şi cerinţele speciale privind activele si pasivele, durata portofoliului 
este monitorizată şi aliniată zilnic. 
De asemenea, investiţiile de capital sunt monitorizate zilnic, ţinând seama de deciziile Comitetului de 
Investitii şi de situaţia actuală a pieţei.  
Titlurile de valoare sunt evaluate ca investiţii de sine stătătoare, dar si  ca parte a unui portofoliu, iar 
riscurile acestora sunt monitorizate nu doar ca investiţii unice, ci şi din punctul de vedre al efectului 
sau efectului  ca potenţial asupra întregului portofoliu. 
Proporţiile financiare sunt verificate la intervale de timp clar stabilite. 

 
1.5. Responsabilitatea in luarea deciziilor  

Responsabilitatea  luarii deciziilor privitoare la investirea activelor aflate in administrarea BT AEGON 
FOND DE PENSII S.A.  revine Consiliului de Administratie al acestei entitati, care adopta decizii în 
urma propunerilor formulate de Comitetul de Investitii desemnat. 
Comitetul de Investitii este format din 5 membri specialisti in domeniu, desemnaţi de către Consiliul de 
Administraţie, dintre care trei funcţionari ai societăţii de administrare a fondului de pensii (directori sau 
sefi de departamente/compartimente cu responsabilitati referitoare la investitii) şi doua persoane 
externe, independente de Administrator, potrivit definiţiei independenţei prevăzută la art.1382 din 
Legea nr.31/1990 actualizată. Comitetul de Investitii formuleaza, prin consens, propuneri Consiliului 
de Administratie cu privire la: 
a) strategia asumata in investirea activelor; 
b) revizuirea politicii de investitii, cu respectarea reglementarilor si limitarilor legale; 
c) periodicitatea principalelor teste de performanta (benchmark) a investitiilor, obiectivelor si 

controalelor de risc 
d) modalitatile de aducere a veniturilor din investitiile fondului la un nivel optim, cu respectarea 

limitarilor legale 
e) gestionarea, din perspectiva problemenlor referitoare la investitii, a relatiilor privind serviciile de 

depozitare si custodie contractate; 
f) stabilirea limitelor admise si de expunere la risc aferente, fara a se depasi limitele maxime admise 

de lege si asumate prin prezentul prospect. 
 
In afara activitatii desfasurate in sedinte, membrii Comitetului de Investitii vor mai avea sarcini 
continue specifice, care au in vedere in special urmatoarele: 
a) verificarea implementarii strategiilor propuse de Comitetul de Investitii si asumate de Consiliul de 

Administratie; 
b) verificarea conformitatii investirii activelor cu normele emise de CSSPP; 
c) raportarea cu maxima urgenţă a oricaror încalcări a politicilor sau reglementarilor legale catre 

organismele abilitate; 
d) propunerea unor masuri de corectie, daca este cazul, si supravegherea aplicarii acestora; 
e) întocmirea rapoartelor periodice catre Consiliul de Administratie;  
f) evaluarea conditiilor pietei si structurii activelor din portofoliul Fondului. 

 
2. Riscurile asociate structurii de portofoliu 

BT Aegon urmareste diversificarea portofoliului  in vederea mentinerii unui grad crescut de lichiditate 
si dispersia riscurilor legate de investirea activelor Fondului. 
Riscurile la care se expun investitiile activelor Fondului sunt: 
a) riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor 

cursului de schimb valutar;  
b) riscul ratei dobanzii la valoarea justa este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze 

din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii;  

c) riscul de pret - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al 
schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici 
instrumentelor individuale sau emitentului acestora sau factori care afecteaza toate instrumentele 
tranzactionate pe piata.  

Termenii de mai sus definesc  "riscul de piata" si  incorporeaza nu numai potentialul de pierdere, dar 
si cel de castig.  

d) riscul de credit - este riscul ca debitorul sa nu-si poata respecta obligatiile asumate.  
e) riscul de lichiditate (finantare), este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea 

fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul 
de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare 
apropiata de valoarea sa justa.  

f) riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie -este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze 
din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. 

g) riscul modificarii legislatiei - reprezinta posibilitatea ca legislatia cu relevanta pentru activitatea 
desfasurata de Administrator sa se modifice, astfel incat sa produca efecte negative asupra 
profitabilitatii investitionale. Administratorul nu poate avea nicio influenta asupra unui astfel de risc.  

Participarea la acest Fond comporta atat avantajele care îi sunt specifice, cât şi riscul nerealizării 
obiectivelor investitiilor, inclusiv a unor pierderi pentru participant.  
 

3. Pietele financiare pe care investeste Administratorul 
Administratorul investeste pe piete financiare din:  

- Romania; 
- state membre ale Uniunii Europene sau apartiand Spatiului Economic European; 
- state terte. 

 
4. Instrumentele financiare in care investeste Administratorul 
4.1. Se permite investirea fondului de pensii în următoarele instrumente: 

A. Instrumente cu venit fix: 
a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă, persoană juridică 
română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul 
României şi care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială sau a 
cărei autorizaţie nu este retrasă, fără să depăşească un procent mai mare de 20% din valoarea totală 
a activelor fondului de pensii;  
   b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România, de state membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală 
a activelor fondului de pensii;  
   c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România 
sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în procent 
de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;  
   d) valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate din România, statele 
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 
50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;  
   e) titluri de stat şi alte valori mobiliare, emise de state terţe, în procent de până la 15% din valoarea 
totală a activelor fondului de pensii;  
   f) obligaţiuni şi alte valori mobiliare, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, emise 
de autorităţile administraţiei publice locale din state terţe, în procent de până la 10% din valoarea 
totală a activelor fondului de pensii;  
   g) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste 
instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi dacă îndeplinesc cerinţele de rating, în procent 
de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;  

 
B. Titluri de participare şi alte active: 
h) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare transferabile din 
România sau din ţări străine, într-un procentaj de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului; 
i) alte tipuri de investiţii stipulate de normele Comisiei. 

 
C. Limite privind emitenţii: 
a) 5% din activele Fondului pot fi investite într-o singură companie comercială sau în orice categorie 
de active a acesteia, 
b) 10% din activele Fondului pot fi investite în activele unui grup de emitenţi sau persoane afiliate 
acestora. 

 
4.2.     Interdicţii 

A. Nu se permite investirea activelor Fondului în următoarele instrumente: 
a) active a căror vânzare este interzisă în conformitate cu prevederile legale.  
b) active a căror evaluare este incerta, cum ar fi antichităţi, lucrari de artă, vehicule şi alte asemenea; 
c) bunuri imobiliare; 
d) acţiuni, obligatiuni şi alte valori mobiliare emise de administrator  
e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei  

 
B.  Activele Fondului nu pot fi vândute următoarelor entităţi: 
a) administrator sau auditor 
b) custode 
c) administrator special 
d) membrii ai Consiliului Comisiei şi personal din Comisie 
e) persoane afiliate cu entităţile stipulate la literele a)-d) 
f) orice alte persoane sau entităţi prevazute de normele Comisiei 

 
Activele Fondului de pensii administrate privat nu pot face obiectul unei garanţii şi nu pot fi utilizate 
pentru acordarea creditelor, fiind pasibil de pierdere a valabilităţii. 
Investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise numai în măsura în care acestea contribuie 
la scăderea riscului de investiţii sau pot facilita administrarea eficientă a activelor.  
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4.3.     Alocarea tinta a activelor si gradul de risc al Fondului 
 

Structura portofoliului tinta Alocarea 
strategica 
activelor 
fondului VITAL 

Minimum Maximum 

Instrumente cu risc scazut 70% 65% 85% 

1.1. Titluri de stat emise de Ministerul 
Finantelor publice din Romania, de 
state membre ale Uniunii Europene 
sau apartinand Spatiului Economic 
European  

 
55% 

 
45% 

 
70% 

1.2. Titluri de stat , obligatiuni de stat 
si alte valori mobiliare emise de State 
terte (USA, Canada, Japonia) 

10% 5% 15% 

1 

1.3.Obligatiuni emise de organismele 
straine neguvernamentale (Banca 
Mondiala, BERD, BEI, etc.) 

5% 0% 5% 

2 Instrumente ale pietei monetare 5% 0% 20% 

 
3 

Valori mobiliare tranzactionate pe 
piete reglementate si supravegheate 
din Romania, statele membre UE sau 
apartinand Spatiului Economic 
European 

 
22.5% 

 
5,5 % 

 
25,5 % 

 
4 Titluri de participare ale organismelor 

de plasament colectiv 

2,5 % 0% 5% 

  Total Portofoliu 100% - - 

 
Durata (durata modificată) a sub-portofoliului cu venit fix este decisă de Comitetul de Investitii 
semestrial.  
In caz de abatere din intervalul 65-85% a clasei instrumentelor cu risc scazut care ar determina 
modificarea temporara a gradului de risc in care a fost incadrat Fondul VITAL, administratorul e obligat 
sa ia masuri active in intervalul de maxim 60 zile de la depasirea limitei astfel incat abaterea sa fie 
corectata. 
Administratorul investeste prudential activele fondului de pensii private, in interesul participantilor.  
 

4.4. Metoda de evaluare a instrumentelor pietei monetare 
Instrumentele pietei monetare sunt impartite in doua categorii in functie de metoda de evaluarea 
utilizata. 
a) Instrumentele pietei monetare netranzactionate pe burse sau piete secundare.  
Metoda de evaluare: metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de 
la data efectuării plasamentului 
b) Instrumente ale pietei monetare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 
Metoda de evaluare:  metoda bazată pe preţul de închidere al secţiunii principale a respectivei pieţe 
reglementate 
 
Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. 
Activele fondului de pensii private sunt separate de activele Administratorului.  
Activele fondului de pensii private sunt administrate separat de activele Administratorului. 
 
VII. REGIMUL FISCAL AL OPERATIUNILOR FONDULUI  
Investitiile efectuate cu activele Fondului precum si rezultatele acestor investitii beneficiaza, potrivit 
legii, de scutire de impozit. 
 
VIII. PROCEDURA DE CALCUL A VALORII NETE A ACTIVELOR SI A VALORII UNITATII 
DE FOND 
Procedurile de calcul al valorii nete a activelor si al valorii unitatii de fond sunt in conformitate cu 
normele emise de Comisie. 
Valorile activelor nete si valoarea unitatii de fond se calculeaza atat de catre Administrator, cat si de 
catre Depozitar in fiecare zi lucratoare si se comunica Comisiei in aceeasi zi.  
Aceste valori sunt in permanenta puse la dispozitia participantului si pot fi gasite pe pagina de web 
www.btaegon.ro a Administratorului. 
 
IX. PROCEDURA DE CALCUL A RATEI ANUALE A RENTABILITATII FONDULUI 
Rata de rentabilitate a unui fond de pensii este logaritm natural din raportul dintre valoarea unităţii de 
fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă 
perioada respectivă. 
Randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferenţa dintre valoarea unităţii de fond din ziua 
respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unităţii de fond din 
ziua precedentă. 
Administratorul calculeaza anual rata de rentabilitate a Fondului, conform normelor Comisiei. 
Administratorul Fondului de pensii calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de 
rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni şi o comunică în aceeaşi zi Comisiei, numai 
daca a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 24 de luni.  
Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculează şi se publică 
trimestrial de Comisie.  
Comisia atenţionează trimestrial Administratorul în situaţia în care rata de rentabilitate a fondului de 
pensii administrat este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii. 
Procedura de calcul a ratei anuale a rentabilitatii Fondului VITAL va fi  in permanenta pusa la 
dispozitia participantului si poate fi gasita pe pagina de web www.btaegon.ro a Administratorului. 
 
X. CONTUL INDIVIDUAL AL PARTICIPANTULUI 
Fiecare participant are un cont individual in cadrul Fondului de pensii. 
Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate face obiectul 
unei executări silite sau al unei tranzacţii, sub sancţiunea nulităţii actelor respective. Activul personal 

nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta 
credite, sub sancţiunea nulităţii.  
Activul personal acumulat in contul individual al participantului poate fi utilizat doar pentru obtinerea 
unei pensii private, suplimentare celei din sistemul public de stat. 
    
XI. TRANSFORMAREA IN UNITATI DE FOND A CONTRIBUTIILOR SI A 
TRANSFERURILOR DE LICHIDITATI IN CONTURILE INDIVIDUALE ALE PARTICIPANTILOR  
Valoarea unităţii de fond reprezinta raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o 
anumită dată şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată.  
Atat Administratorul, cat si Depozitarul calculeaza in fiecare zi lucratoare si comunica Comisiei in 
aceeasi zi valoarea unitatii de fond. 
Oricand, participantul la Fond se poate informa accesand site-ul Adminsitratorului www.btaegon.ro 
unde acesta publica zilnic valoarea unitatii de fond si evolutia fata de perioada precedent. 
Contributiile si transferurile de disponibilitati banesti la Fond se convertesc in unitati de fond in 
maximum doua zile lucratoare de la data incasarii lor. 
Valoarea initiala a unei unitati de fond este de 10 lei. 
 
XII. RESURSELE FINANCIARE ALE FONDULUI. NIVELUL SI STRUCTURA 
CHELTUIELILOR 
Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:  
a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond;  
b) drepturile cuvenite beneficiarilor şi nerevendicate în termenul general de prescripţie; 
c) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen;  
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c) 
 
Structura cheltuielilor si nivelul acestora: 
a) Comisionul de administrare cuvenit Administratorului BT AEGON FOND DE PENSII S.A. se 
constituie din:  
      i) deducerea unui cuantum de 2,5%, din contribuţiile plătite, deducere realizata inainte de 
convertirea contribuţiilor în unităţi de fond; 
Comisionul de administrare din contribuţiile participanţilor se înregistrează şi se ia în calculul valorii 
activului net la data încasării respectivelor contribuţii. 
Se exceptează de la plata comisionului prevăzut mai sus, următoarele:  

- transferul de disponibilităţi în cazul aderării participantului la VITAL;  
- drepturile cuvenite beneficiarilor care dobandesc calitatea de participant;  
- accesoriile aferente contribuţiilor.  

      ii) deducerea unui procent de 0,05% pe lună din activul net total al Fondului VITAL.  
Cheltuielile cu comisionul de administrare din activul total al Fondului VITAL sunt: 

- planificate lunar avand in vedere procentul stabilit de 0.05% aplicat la valoarea activului 
total net al fondului 

- repartizate zilnic, fara a conduce la variaţii semnificative, în valoarea unităţii de fond.  
Zilnic, se evidentiaza în calculul valorii activului net, cota parte din cheltuiala obtinuta ca 
raport intre valoarea procentuala de 0.05% lunar din activul total net la numarul de zile 
lucratoare din luna in curs. 

- regularizate lunar, la starsitul lunii in curs, prin decontare cu Administratorul si verificare 
a incadrarii totale in procentul stabilit.  

b) Cheltuielile de auditare financiara a Fondului se suportă de catre Fondul de pensii. Acestea sunt 
cheltuieli de exploatare si se supun reglementarilor fiscale in vigoare fiind purtatoare de TVA. Taxa de 
audit financiar se plateste anual.  
Pentru anul financiar 2007, taxa de audit este 0.  
Pentru anul financiar 2008, taxa de audit este 6800 EUR avand in vedere un numar de minimum 
300.000 participanti.  
In cazul in care numarul participantilor la Fondul VITAL este mai mic de 200.000, taxa de audit 
suporta un discount de 15% din valoarea stabilita de 6800 EUR. 
In cazul in care numarul participantilor la Fondul VITAL este semnificativ mai mare de 300.000, taxa 
de audit va face obiectul unei renogocieri intre parti cu respectarea procedurii de modificare a 
prezentului document, in conformitate cu reglementarile CSSPP. 
Pentru fiecare an financiar urmator, Administratorul va informa participantii in modalitatile stabilite la 
art.5 lit.n) din contractul de administrare, cu privire la cuantumul taxei de auditare anuale. 
Cheltuielile pentru serviciile de depozitare aferente Fondului de pensii VITAL sunt suportate de catre 
Administratorul acestuia, BT AEGON FOND DE PENSII S.A. 
Administratorul utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de percepere a comisioanelor de administrare 
pentru toţi participanţii la Fond.  
Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin decizia 
administratorului.  
 
XIII. MODALITATILE DE TRANSFER LA UN ALT FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT 
SI VALOAREA PENALITATILOR  
În situaţia în care un participant doreşte să adere la alt fond de pensii, acesta este obligat să notifice 
în scris Administratorul Fondului de pensii VITAL, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea 
efectivă la noul fond de pensii, şi să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare. 
Calitatea de participant la vechiul fond de pensii încetează la data la care se realizează transferul de 
disponibilităţi, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeaşi dată. Transferul de 
disponibilităţi are loc în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de 30 zile de la notificarea 
facuta de catre participant si punerea la dispozitia administratorului a noul act de aderare. 
Disponibilitatile banesti ce se transfera cuprind: activul personal net existent în contul participantului la 
acea dată, diminuat cu penalitatea de transfer, după caz.  
Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt fond 
de pensii administrat privat se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la Fondul VITAL. 
Valoarea acestei penalitati de transfer este de 5% si se aplica asupra valorii activului personal al 
participantului care se transfera, la data efectiva a transferului, fiind stabilita in conformitate cu 
normele emise de CSSPP. 
Totodata, administratorul vechiului fond de pensii informează noul administrator despre contribuţiile 
participantului, despre transferurile de disponibilităţi efectuate în numele său, despre contribuţiile 
acestuia la fondurile de pensii al căror participant a fost anterior, existente la data informării, precum şi 
orice alte informatii prevazute in normele specifice emise de CSSPP. 
  
XIV. CONDITII PRIVIND INCEPEREA SI PLATA PENSIEI PRIVATE 
Participantul are dreptul la o pensie privata de la data la care indeplineste conditiile prevazute de lege 
pentru pensionarea . 
Suma totala cuvenita pentru pensia privata nu va putea fi mai mica decat valoarea contributiilor platite, 
care se diminueaza cu penalitatile de transfer si comisioanele datorate potrivit legii.  
Pensia privata se plateste participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala ori 
reprezentantului legal al acestuia.  
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Participantul suporta cheltuielile legate de plata pensiei private. 
In cazul in care participantul la Fond isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta intr-o alta 
tara, dar care apartine Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, acesta, precum si 
beneficiarul pastreaza dreptul la pensia privata castigat in cadrul schemei de pensii din Romania.   
 
Activul personal net al participantului este folosit exclusiv pentru procurarea unei pensii private, cu trei 
exceptii: 
a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;  
b) persoanele pensionate pentru invaliditate cauzata de afectiuni care nu mai permit reluarea 

activitatii si al caror activ personal net nu permite obtinerea unei pensii private. Afectiunile care nu 
permit reluarea activitatii sunt definite in cuprinsul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de 
pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

c) persoanele al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru pentru a putea primi o 
pensie privata. 

  
XV. CONDITII DE ACORDARE A PRESTATIILOR IN CAZ DE INVALIDITATE SAU ALTE 
CAZURI DE EXCEPTIE PREVAZUTE DE LEGE PRECUM SI IN CAZ DECES 
Pentru aceste cazuri trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: 
1. Persoanele pensionate pentru invaliditate cauzata de afectiuni care nu mai permit reluarea 
activitatii si al caror activ personal net nu permite obtinerea unei pensii private, au dreptul ca, in 
termen de 30 de zile de la data incadrarii in una dintre situatiile care dau dreptul la primirea unei pensii 
de invaliditate, sa opteze pentru una din urmatoarele alternative: 
a) o plata unica; 
 b) plata esalonata in rate pe o durata de maxim 5 ani. 
Daca un participant indeplineste conditiile pentru a fi pensionat pentru invaliditate cauzata de afectiuni 
care nu mai permit reluarea activitatii, iar activul sau este suficient pentru acordarea unei pensii 
private, atunci acel participant va beneficia de pensie privata. 
Participantul aflat in situatia de a indeplini conditiile pentru a fi pensionat pentru invalidate cauzata de 
afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii precum si participantul care la data retragerii are un 
activ insuficient pentru acordarea unei pensii private ori beneficiarul care nu detine concomitent si 
calitatea de participant, vor suporta in intregime contravaloarea comisioanelor bancare legate de plata 
sumelor ce li se cuvin.  
2. In cazul participantului care decedeaza inainte de deschiderea dreptului sau la o pensie privata, 
beneficiarilor li se va deschide cate un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul 
decedat. In acest cont se vor transfera activele curente fiecaruia dintre beneficiari, acestia avand 
aceleasi drepturi ca si participantii la Fond. In acesta situatie, beneficiarul are posibilitatea de a opta 
intre: 
a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, daca are calitatea de participant la un alt fond de 

pensii;  
b) o plata unica;  
c) plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani; in acest caz, daca nu are si calitatea de 
participant, beneficiarul nu va suporta penalitati;  
Plata drepturilor beneficiarului se va face in termen de 10 zile de la data formularii optiunii sale si 
adresarii sale scrise Administratorului.  
Beneficiarul suporta in intregime contravaloarea comisioanelor bancare legate de transferul valorii 
activului net al participantului.      
  
XVI. GARANTIILE OFERITE DE ADMINISTRATOR 
Administratorul garanteaza: 
a) constituirea provizioanelor tehnice potrivit legii;  
b) separarea activelor Fondului de activele proprii;  
c) participarea, prin contributii, la constituirea Fondului de garantare a pensiilor, reglementat potrivit 
legii.  
d) suma totala cuvenita pentru pensie privata, suma totala cuvenita in caz de deces sau suma totala 
cuvenita in caz de transfer de la un fond la altul  nu va putea fi mai mica decat valoarea contributiilor 
platite, care se diminueaza cu penalitatile de transfer si comisioanele datorate potrivit legii.  
  
XVII. OBLIGATIILE DE RAPORTARE SI INFORMARE ALE ADMINISTRATORULUI  
Administratorul trebuie sa isi indeplineasca fata de participanti, in mod gratuit, urmatoarele obligatii:   
a) informarea anuala a tuturor participantilor, la ultima adresa comunicata, asupra activului personal, 
respectiv asupra numarului de unitati de fond si valoarii acestora, precum si asupra situatiei 
Administratorului; 
b) transmiterea catre orice participant al fondului VITAL, in termen de 10 zile calendaristice, a oricarei 
modificari survenite asupra regulilor schemei de pensii private;  
c) punerea la dispozitia participantilor, beneficiarilor sau reprezentatilor acestora, la cerere, a 
declaratiei privind politica de investitii, conturile si rapoartele anuale; 
d) punerea la dispozitia participantilor, beneficiarilor sau reprezentatilor acestora, la cerere, a oricaror 
informatii relevante, detaliate si de substanta privind riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, 
portofoilul existent de investitii, precum si informatii privind expunerea la risc si costurile legate de 
efectuarea investitiilor. 
Administratorul trebuie sa isi indeplineasca fata de participanti obligatia de a pune la dispozitia 
acestora, contra cost, orice alte informatii suplimentare solicitate privind participarea acestora la Fond. 
Tariful perceput de Administrator nu poate depasi costul efectiv al punerii la dispozitie a informatiilor 
cerute. Acest tarif se stabileste anual de catre Comisie.  
Administratorului ii revin, totodata, o serie de obligatii de raportare, dupa cum urmeaza: 
a) de a publica, pana cel tarziu la data de 31 mai a fiecarui an, un raport anual, cuprinzand informatii 
corecte si complete despre activitatea desfasurata in anul calendaristic anterior celui pentru care se 
face raportarea; 
b) de a pune la dispozitie raportul anual, atat Comisiei cat si oricarui participant sau oricarei persoane 
care solicita  
dobandirea calitatii de participant la Fond;  
c) elaborarea si transmiterea de rapoarte, analize sau alte asemenea, daca sunt prevazute de 
reglementarile legale in vigoare.     
 
XVIII. PROCEDURA DE MODIFICARE A PROSPECTULUI 
Modificarea prospectului schemei de pensii private poate fi facuta oricand de catre Administrator, insa 
numai dupa obtinerea, in prealabil, a avizului Comisiei si cu informarea, ulterioara, a participantilor la 
Fondul VITAL.  
Administratorul propune, de asemenea, modificarea prospectului schemei de pensii cel putin o data la 
trei ani, luand in considerare faptul ca politica de investitii necesita revizuiri si completari. Avizul 
Comisiei este necesar si in acest caz, precum si informarea participantilor. 
Informarea participantilor la Fond se face prin publicarea prospectului modificat in cel putin doua 
cotidiene de raspandire nationala si pe site-ul propriu al Administratorului.  
 

XIX. INFORMATII DESPRE ADMINISTRATOR 
1. Date generale despre Adminstrator:  
S.C. BT AEGON FOND DE PENSII S.A.,  
cu sediul in Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 98 – 100, cod postal 400691 
telefon: 0264.302.200; fax:0264.302.290, web-site: www.btaegon.ro; adresa de email: 
pensii@btaegon.ro 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J12/3044/05.07.2007, Cod Unic de 
Inregistrare: 22066642 
autorizata de Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private  prin Decizia nr. 61/03.08.2007 
si inregistrata in Registrul public la sectiunea  administratori de fonduri de pensii administrat privat sub 
nr. SAP-RO-22079079 
 
2. Structura actionariatului Administratorului 
Actionarii societatii de administrare a Fondului sunt: 

 - Banca Transilvania S.A. – care detine 50 % din actiunile Administratorului – este o 
societate pe actiuni ale carei titluri sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul TLV. 
  

- AEGON Woningen Nova B.V. – care detine 50 % din actiunile Administratorului – este 
o societate cu raspundere limitata al carei asociat unic este societatea pe actiuni AEGON 
INTERNATIONAL N.V., din Olanda, aceasta din urma fiind detinuta in proportie de 100%, de 
societatea pe actiuni AEGON N.V. Titlurile acestei din urma entitati sunt tranzactionate (cel putin) pe 
bursa paneuropeana EURONEXT sub simbolul AGN NA, precum si pe NYSE (New York Stock 
Exchange) sub simbolul AEG US, pe Bursa de la Londra sub simbolul AEG LN si pe Bursa din Tokyo 
sub simbolul 8689.   
In structura actionariatului Administratorului nu exista persoane fizice care detin, direct sau indirect, 
mai mult de 10 % din Actiunile Administratorului sau care ar putea sa exercite pozitii de control. 
 

3. Structura organizatorica   
Compania BT AEGON FOND DE PENSII S.A. este condusa de un Consiliu de Administratie compus 
exclusiv din administatori neexecutivi, in urmatoarea componenta: 
a) Domnul Horia Ciorcila – presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania; 
b) Domnul Claudiu Eugen Iuliu Silaghi – membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania; 
c) Doamna Mihaela Simona Nadasan – director al Departamentului Relatii Internationale al Bancii 
Transilvania, membru in Consiliul de Administratie al BT Securities;   
d) Domnul Gabor Tibor Kepecs – Director General, AEGON Europa Centrala si de Est 
e) Domnul Harald Alexabder Walkate – din partea grupului AEGON, Olanda  
Conducerea executiva a societatii de pensii este asigurata de Doamna Silvia Viorica Sirb, in calitate 
de Director General. 
In cadrul structurii organizatorice a Administratorului functioneaza Directia de Investitii, Departamentul 
Analiza pietei, Departamentul Analiza riscului si Serviciul Relatii consumatori, care impreuna cu 
celelalte directii si departamente, beneficiind de inalta calificare profesionala a propriilor angajati, 
urmaresc atingerea obiectivelor investitionale ale Fondului in beneficiul tuturor participantilor.        
  
XX. INFORMATII DESPRE DEPOZITAR  
Depozitarul fondului de pensii administrat privat VITAL este: 
BRD – Groupe Societe Generale S.A. 
cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 1 – 7, sector 1, Bucuresti, 
telefon: (40) 21.301.68.41; fax: (40) 021.301.68.43 
e-mail: titluri@brd.ro; web: www.brd.ro 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/608/1991, Cod de Inregistrare Fiscala : 
361579 
autorizata de Banca Nationala a Romaniei cu autorizatia nr. A000001/01.07.1994 si inscrisa in 
Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-007 
avizata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. 21 din 
12.06.2007, inregistrata in Registrul depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat si avand 
codul DEP-RO-373958/06.02.2007. 
Este operator de date cu caracter personal nr. 209.   
 
XXI. INFORMATII DESPRE AUDITORUL FINANCIAR 
Auditorul financiar extern este:  
S.C. ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL 
cu sediul in str. Dr. Staicovici nr. 75, cladirea Forum 2000, etaj 8, sector 5, Bucuresti, cod postal 
0505557  
telefon: (40) 21.402.40.00; fax: (40) 21.410.49.65 
e-mail: office@ro.ey.com; web: www.ey.com/ro     
Auditorul financiar este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/5964/1999, avand 
Cod de Unic de Inregistrare 11909783. Auditorul este autorizat de Camera Auditorilor Financiari din 
Romania cu autorizatia nr. 77/15.08.2006 si avizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private prin avizul nr. 1/2007, avand codul de inscriere AUD-RO-11922130.  
  
XXII. CONTRACTUL DE ADMINISTRARE 
Contractul de administrare s-a incheiat intre Fondul de pensii si societatea de administrare a fondului 
de pensii private si constituie, potrivit normelor Comisiei, parte integranta a acestui prospect. 
Participantul care adera la Fondul VITAL isi asuma prevederile prezentului prospect, pe cele ale 
contractului de societate civila si pe cele din contractul de administrare. 
Contractul de administrare este redat integral in Anexa prezentului Prospect. Anexa face parte 
integranta din Prospect. 
     
XXIII. DISPOZITII FINALE 
Acest prospect intra in vigoare la data autorizarii de catre Comisie.  
Modificarile acestui prospect se realizeaza in conformitate cu reglementarile in vigoare. 
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CONTRACT  DE ADMINISTRARE 
 
Prezentul contract se încheie între: 
Societatea de administrare a fondului de pensii administrat privat BT AEGON FOND DE PENSII S.A., 
cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 98-100, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului sub nr. J12/3044/05.07.2007, cod unic de înregistrare 22066642, cont IBAN 
RO54BTRL01301202G04212XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala Cluj, autorizata de 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca administrator al unui fond de pensii privat 
prin decizia de autorizare nr. 61/03.08.2007 si inscrisa in Registrul Public ţinut de Comisie sub codul 
de inscriere SAP-RO-22079079, reprezentată legal prin Director General, Doamna Sirb Silvia Viorica, 
identificata cu C.I. seria KX nr. 045118, eliberata de Politia Municipiului Cluj Napoca la data de 
06.08.1999, în calitate de Director General, denumită în continuare Administratorul 
şi 
Participanţii: 
1. PETROVICI NAUSICA, cetăţean român, domiciliat în Sighetu Marmatiei, str. Bogdan Voda, bl. 

2, sc. 1, et. 3, ap.81, identificat cu CI seria MM nr. 306628 eliberată de SPCLEP Sighetu 
Marmatiei, la data de 27.09.2005 si avand CNP 2810514244484,  

2. CHERECHEŞ CRISTIAN VIOREL, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str. Teleorman 
nr. 52, ap.61,  identificat cu CI seria KX nr. 346191 eliberată de Politia Municipiului Cluj Napoca 
la data de 06.04.2004 si avand CNP 1800210125784,   

3. GÂNDILĂ ALINA NICOLETA, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str. Bucovina nr. 2, 
ap. 3, identificat cu CI seria KX nr. 496553 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 
02.08.2006 si avand CNP 2811122324798,  

4. OROS ROXANA MARIA, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str. Cosasilor nr. 40, 
identificat cu CI seria KX nr. 500871 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 28.08.2006 
si avand CNP 2800925296622,  

5. MIRCEA LIVIU SERGIU, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str. Calea Floresti nr. 60, 
ap. 29, identificat cu CI seria KX nr. 377385 eliberată de Politia Municipiului Cluj Napoca, la 
data de 25.08.2004 si avand CNP 1800822124435,   
 
cu toţii în calitate de Fondatori ai VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT. 

Obiectul contractului 
Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea fondului de pensii VITAL FOND 
DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT (denumit in continuare «Fond»), înfiinţat, potrivit legii, sub formă 
de societate civilă fără personalitate juridică, în scopul punerii în practică a schemei de pensii private 
“VITAL“ al cărei prospect este autorizat de Comisia Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin 
autorizaţia nr. 62/03.08.2007 “VITAL  FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT” are drept obiectiv 
administrarea contribuţiilor vărsate de participanţi, în condiţii care să garanteze securitatea, calitatea, 
lichiditatea şi rentabilitatea, prin creşterea activelor Fondului, pe baza unui program de investiţii 
prudent, fundamentat pe analiza şi diversificarea raţională a riscurilor, în vederea asigurării unei pensii 
private participanţilor la Fond. 
(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părţile înţeleg realizarea de către Administrator, în 
numele şi pe seama Fondului, a prerogativelor şi activităţilor care sunt stabilite în sarcina 
Administratorului Fondului, potrivit Legii nr.411/2004, a normelor emise de Comisia de Supraveghere 
a Sistemului de Pensii Private (în cele ce urmează desemnată drept “Comisia”) şi a prevederilor 
acestui Contract. 
(3) Principalele prerogative de care dispune Administratorul Fondului sunt: 

(a) gestionarea şi evidenţa activelor şi pasivelor Fondului, precum şi redactarea, 
respectiv emiterea juridic responsabilă a tuturor situaţiilor şi raportărilor Fondului, necesare potrivit 
legii; 

 (b) reprezentarea Fondului în raporturile cu terţii, inclusiv instanţele de judecată; 
(c) încheierea, în condiţiile legii, a tuturor actelor juridice necesare aducerii la îndeplinire 

a obiectivelor fondului, punerii în aplicare a schemei de pensii şi activităţii de administrare; 
(d) exercitarea, in numele participantilor, a dreptului de vot in adunarile generale ale 

actionarilor societatilor comerciale in al caror capital social au fost investite activele fondului; votul este 
exercitat exclusiv în interesul participanţilor şi beneficiarilor la fondul de pensii. 

(e) participarea la asociatii profesionale specifice; 
(4) Participanţii la fondul de pensii împuternicesc administratorul în vederea realizării obiectului 
prezentului contract. 
(5) Fondul de pensii administrat privat, prin participanţii Fondatori semnatari ai prezentului Contract, îşi 
însuşeşte schema de pensii private al cărei prospect a fost autorizat de Comisie conform prevederilor 
al.(1) ale prezentului articol. 
(6) Participanţii cunosc şi îşi asumă conţinutul tuturor actelor juridice încheiate de Administrator 
anterior semnării prezentului Contract, în vederea parcurgerii tuturor etapelor de autorizare necesare 
pentru înfiinţarea în condiţiile legii a Fondului de pensii. Participanţii recunosc aceste acte juridice ca 
fiind valabil încheiate în numele şi pe seama Fondului. Acestea dobândesc efecte juridice sub condiţia 
autorizării Fondului de pensii de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 
 (7) Principiile schemei de pensii private sunt:  

- investirea activelor in interesul exclusiv al participantilor;  
- investirea in active care sa asigure lichiditatea Fondului;  
- diversificarea prudentă a activelor fondului de pensii; 
- asigurarea unei profitabilităţi optime pentru participanţi şi beneficiari, în condiţii de securitate 
investiţională 

(8) Administratorul fondului de pensii este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din 
prevederile prezentului contract. 
Durata contractului 
Art. 2. – (1) Durata prezentului contract este nelimitată. 
(2) Contractul îşi produce efectele juridice sub condiţia autorizării Fondului de pensii administrat privat 
şi intră în vigoare de la data acestei autorizări. Prezentul Contract se menţine în vigoare sub condiţia 
realizarii unui numar de minim 50.000 (cincizeci mii) participanti in trei ani, calculat de la data 
constituirii Fondului de pensii private. 
Preţul contractului. Modalităţi de plată 
Art. 3. - Pentru administrarea fondului de pensii, administratorul va reţine un comision de administrare 
care se compune dintr-un procent de 2,5 % aplicat la contribuţiile plătite de către participant, înainte 
de convertirea acestora în unităţi de fond şi un procent de 0,05 % pe lună aplicat la activul net total al 
fondului de pensii. 
Art. 4. – (1) Metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor este cea prevăzută în Prospectul 
Schemei de Pensii, în conformitate cu dispozitiile art.88 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de 
pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi de normele emise de 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 
(2) Administratorul utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de percepere a comisioanelor pentru toţi 
participanţii la acelaşi fond de pensii. 
 

Obligaţiile administratorului fondului de pensii 
Art. 5. - Obligaţiile administratorului fondului de pensii sunt: 

a. administrarea si investirea activelor Fondului;  
b. convertirea contributiilor in unitati de fond; 
c. plata drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor, conform legii; 
d. calculul zilnic al activului net al Fondului de pensii si al unitatii de fond;  
e. evidenta conturilor individuale si actualizarea acestora, precum si furnizarea documentelor 

privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul;  
f. gestionarea operatiunilor zilnice ale Fondului de pensii;  
g. dispunerea efectuarii platilor datorate entitatilor implicate si Comisiei; 
h. mandatarea si monitorizarea agentilor de marketing ai Fondului de pensii; 
i. gestionarea relatiilor cu institutiile implicate în activitatea Fondului şi supravegherea, 

respectiv reglementarea acesteia;  
j. elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea catre Comisie si participanti 

a situatiilor financiare si a rapoartelor prevazute de legislatia in vigoare; 
k. gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind Fondul, participantii si beneficiarii 

sai; 
l. aplicarea unui tratament nediscriminatoriu tuturor participantilor la Fond; 
m. elaborarea si propunerea prospectului schemei de pensii private, precum şi supunerea spre 

avizarea Comisiei a modificarii acestuia; 
n. informarea participantilor la Fond cu privire la activitatea acestuia, în condiţiile legii şi ale 

schemei de pensii. Obligaţia de informare se referă, în special, nelimitativ, la următoarele: 
i. publicarea pana cel tarziu la data de 31 mai a fiecarui an un raport anual, cuprinzand 
informatii complete si corecte despre activitatea desfasurata in anul precedent; 

ii. punerea la dispozitia oricarui participant a raportului anual, a contului anual, precum si a 
declaratiei privind politica de investitii; 

iii. informarea anuala, in scris, a fiecarui participant, la ultima adresa comunicata, cu privire 
la activul personal, numarul de unitati de fond si valoarea acestora, precum si cu privire la 
situatia Administratorului; 

iv. transmiterea catre participanti si beneficiari, sau, dupa caz, catre reprezentatii acestora, 
a oricarei informatii relevante privind schimbarea regulilor schemei de pensii private; 

v. punerea la dispozitia participantilor, la cerere, a informatiilor detaliate si de substanta 
privind riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, portofoliul existent de investitii, 
expunerea la risc si costurile legate de investitii; 

o. elaborarea, revizuirea si punerea în aplicare a politicii de investitii; 
p. investirea activelor Fondului in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu cele ale 

prezentului Contract, cu respectarea limitelor, constrângerilor si interdicţiilor prevazute de 
acestea; 

q. pastrarea documentelor si evidentelor referitoare la Fond, in conformitate cu prevederile 
legale si normele Comisiei, privind arhivarea; 

r. stabilirea cuantumului pensiei private, pe baza calculului actuarial si al activului personal 
net aflat in contul participantului; 

s. plata pensiei private participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala 
sau reprezentatului legal al acestuia, dupa caz, precum şi beneficiarilor, în caz de deces al 
participantului anterior împlinirii vârstei legale de pensionare; 

t. mentinerea permanenta a unui volum al provizioanelor tehnice corespunzator obligatiilor 
financiare rezultate din prospectul schemei de pensii administrate privat; 

u. mentinerea, la nivelul fondului, a unui nivel suficient si corespunzator de active pentru 
acoperierea provizioanelor tehnice privind schema de pensii administrate private; 

v. participarea, prin contributii, la Fondul de garantare a pensiilor;            
Art. 6. - În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin, administratorul fondului de pensii va 
acţiona numai în interesul participanţilor la fondul de pensii şi va lua toate măsurile necesare pentru 
prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor 
cuvenite, aferente activelor din portofoliul administrat. 
Art. 7. – (1) Evidenţele administratorului fondului de pensii referitoare la participanţi, contribuţii, 
investiţii şi pensii administrate privat sunt organizate distinct, separat de celalte activităţi, de fondurile 
de pensii facultative pe care eventual le administrează Administatoturul, precum şi de evidenţele 
contabile proprii ale Administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi 
Administrator. 
Art. 8. - (1) Administratorul, societate de pensii, priveste sesizarile si reclamatiile ca fiind o sursa de 
informatie extrem de pretioasa in vederea fundamentarii deciziilor privind perfectionarea si ridicarea 
calitatiii serviciilor oferite si a procesului de constatare si solutionare a sesizarilor si reclamatiilor.  
(2) Procedurile privind modalităţile de constatare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor, precum şi 
procedurile de remediere a deficienţelor sunt primite, conform Regulamentului de organizare si 
functionare, de catre Serviciul “Relatii Consumatori”.       
(3) In solutionarea sesizarilor si reclamatiilor, societatea de pensii are in vedere urmatoarele principii:  

• principiul prevenirii – conform caruia, societatea de pensii manifesta o preocupare constanta in 
prevenirea oricaror situatii care ar putea fi generatoare de reclamatii sau sesizari; 

• principiul sesizarii – potrivit caruia, reclamatia sau sesizarea se va rezolva in momentul in care 
aceasta a fost formulata; 

• principiul pregatirii personalului – in acord cu acesta, personalul societatii de pensii este 
pregatit sa rezolve oricand o reclamatie sau o sesizare primite, pe baza unor standarde anterior 
instituite si insusite;  

• principiul competentei – conform caruia, la solutionarea reclamatiilor sau sesizarilor isi vor da 
concursul salariatii Serviciului « Relatii Consumatori » impreuna cu cei mai competeneti dintre 
angajatii directiilor sau departamentelor societatii de pensii, de a caror resort este formularea unui 
punct de vedere legat de reclamatia su sesizarea primite; 

• principiul compensatiei – potrivit caruia, consumatorul nemultumit, a carui sesizare sau 
reclamatie se gaseste a fi intemeiata, are dreptul la plata unor compensatii; 
(4) Societatea de pensii solutioneaza in mod gratuit orice sesizare sau reclamatie.  
(5) Directorul General are obligatia informarii periodice a Consiliului de Administratie al societatii de 
pensii cu privire la principalele reclamatii si sesizari, solutiile ce s-au dat acestora precum si asupra 
masurilor luate. Totodata, Directorul General face propuneri Consiliului de Administratie  in vederea 
imbunatatirii calitatii serviciilor oferite.     
(6) Societatea de pensii elaboreaza, de asemenea, un set de proceduri interne care va cuprinde 
descierea detaliata a modalitatilor de solutionare a sesizarilor si reclamatiilor. 
Art. 9. - Administratorul fondului de pensii va comunica participanţilor la fondul de pensii orice 
informaţie cerută de aceştia şi având legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare. 
Drepturile participanţilor 
Art. 10. – (1) Drepturile participanţilor la Fondul de pensii sunt cele prevăzute în favoarea lor de 
legislaţia incidentă în materia fondurilor de pensii administrate privat şi în Prospectul schemei de 
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pensii a VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT. Principalele drepturi ale participanţilor sunt 
enuntate în al. (2) – (7) ale prezentului articol. 
(2) Participantul are drept de proprietate asupra activului personal din contul său individual la Fond. 
Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacţii, nu poate fi cesionat 
sau gajat, sub sancţiunea nulităţii actelor respective. 
(3) Participanţii au dreptul intangibil la obţinerea unei pensii private, de la data întrunirii condiţiilor 
legale de pensionare pentru limită de vârstă, asa cum este stabilit în sistemul public de pensii, precum 
şi de la data pensionării de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite 
potrivit Legii nr. 19/2000. Cuantumul garantat al pensiei private este cel puţin egal cu totalul 
contribuţiilor vărsate la Fondul de pensii, diminuate cu comisioanele plătite în limitele legii şi cu 
penalităţile prevăzute în cazul transferului la un al fond de pensii administrate privat, în condiţiile 
stabilite în prospectul schemei de pensii şi cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de 
legislaţia în vigoare la data plăţii, respectiv transferului. 
(4) Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private 
minime stabilite prin normele Comisiei, are dreptul la o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o 
durată de 5 ani, la cerere. 
 (5) Drepturile beneficiarilor, în cazul decesului participantului anterior deschiderii dreptului la pensia 
privată, sunt aceleaşi cu cele ale participanţilor la Fondul de pensii. 
(6) Participanţii au dreptul de a fi informaţi de către Administrator, potrivit art.5 pct.n) din prezentul 
Contract. 
(7) Participanţii au dreptul de a-şi transfera activul personal la un alt fond de pensii administrate privat. 
In cazul în care acest transfer se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la VITAL FOND DE 
PENSII ADMINISTRAT PRIVAT, participantul datorează Administratorului o penalitate de transfer 
stabilită în Prospectul schemei de pensii, la nivelul limitei maxime stabilite prin normele Comisiei. 
Obligaţiile participanţilor 
Art. 11. - Obligaţiile participanţilor la fondul de pensii sunt cele care rezultă din prevederile Legii 
nr.411/2004 actualizată, ale normelor emise de Comisie, precum şi din Prospectul Schemei de pensii. 
Principalele obligaţii sunt enunţate în cele ce urmează: 

a) obligaţia de a semna personal actul individual de aderare la Fond, indiferent dacă au optat 
personal pentru Fond ori au fost distribuiţi de instituţia de evidenţă potrivit legii şi normelor emise 
de Comisie; 
b) obligaţia de a pretinde/notifica Administratorului Fondului deschiderea dreptului la pensie 
privată; 
c) obligaţia de a accepta comisioanele si costurile prevăzute în vederea funcţionării Fondului în 
Prospectul schemei de pensii, cu respectarea prevederilor legale; 
d) obligaţia de a notifica Administratorului Fondului intenţia de a adera la alt fond de pensii 
administrate privat, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii, 
şi de a-i trimite Administratorului o copie de pe noul act de aderare. 

Răspunderea părţilor 
Art. 12. – (1) Administratorul fondului de pensii răspunde pentru orice prejudiciu produs participanţilor 
prin: 

a) încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare; 
b) dol; 
c) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 

(2) Administratorul nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului de pensii. 
Încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu îl exonerează de răspundere pe 
Administrator. 
(3) Administratorul are obligaţia de diligenţă de a investi activele Fondului în mod rentabil, cu 
respectarea regulilor de prudenţă reglementate de prevederile legale în domeniu şi asumate prin 
politica de investiţii descrisă în Prospectul schemei de pensii. 
(4) Administratorul răspunde faţă de participanţi şi beneficiari, dupa caz, pentru prejudiciile cauzate 
prin neexecutarea culpabilă sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce îi revin potrivit legii şi 
prezentului Contract. Forţa majoră, precum şi neexecutarea ori executarea necorespunzătoare de 
către participanţi a obligaţiilor legale sau contractuale ale acestora, constituie cauze exoneratoare de 
răspundere civilă contractuală pentru Administrator. 
Depozitarea 
Art. 13. - Administratorul fondului de pensii este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract 
cu o societate de depozitare avizată de Comisie, care să fie responsabilă pentru ţinerea în siguranţă a 
tuturor activelor fondului de pensii, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în 
legătură cu activitatea de depozitare. 
Auditul 
Art. 14. - Administratorul fondului de pensii este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract 
cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, care să fie responsabile pentru 
auditarea situaţiilor financiar-contabile ale fondului de pensii, precum şi pentru îndeplinirea tuturor 
celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de audit. 
Art. 15. (1) Auditarea se efectueaza in mod obligatoriu de catre un auditor care detine calitatea de 
membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand in vedere Standardele Internationale de 
Audit si reglemntarile incidente in aceasta materie. Aceste standarde presupun planificarea si 
efectuarea auditului in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare ale companiei 
nu contin erori semnificative. Auditul include examinarea pe baza de teste a evidentelor ce sustin 
sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Auditul include, de asemenea, evaluarea 
principiilor contabile aplicabile utilizate si estimarile facute de catre conducerea societatii de pensii, 
precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.  
(2) Auditul trebuie sa ofere o baza rezonabila pentru exprimarea unei opinii referitoare la gradul de 
reflectare al pozitiei financiare a societatii, examinand in principal, dar nu exclusiv, bilantul, contul de 
profit si pierdere, precum si notele aferente situatiilor financiare ale societatii.     
(3) Modalităţile de control exercitate de către auditori se realizează în considerarea eticii profesionale 
si a principiilor aplicabile auditului financiar.  
Forţa majoră 
Art. 16. – (1) Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de 5 zile de la data 
apariţiei şi demonstrată în termen de 30 de zile de la data apariţiei. 
(2) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
(3) Sunt considerate cauze de forţă majoră împrejurările independente de voinţa părţilor, survenite 
după încheierea contractului, imprevizibile, de neînlăturat şi care atrag imposibilitatea sau întârzierea 
de executare totală sau parţială a obligaţiilor contractuale. 
(4) Partea care se află în imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale din cauza producerii unui 
eveniment de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor. 
Modificarea contractului 
Art. 17. - Modificarea prezentului contract se va face prin act adiţional, intrarea în vigoare a 
modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor legale în vigoare. 
Rezilierea contractului 
Art. 18. - (1) Prezentul contract încetează de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în 
cazurile prevăzute de lege şi de reglementările speciale privind pe oricare dintre părţi. 

(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participanţilor se va realiza conform prevederilor 
legale, în condiţiile stabilite în Prospectul schemei de pensii al VITAL FOND DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT. 
Litigii 
Art. 19. - (1) Părţile convin să încerce soluţionarea neîntelegerilor intervenite între acestea, referitoare 
la interpretarea si executarea prezentului Contract, pe cale amiabilă. In vederea concilierii 
neînţelegerilor, părţile au obligaţia de rezultat de a demara şi derula negocieri, care trebuie să aibă loc 
în termen de maxim 20 de zile de la data la care una dintre părţi reclamă ori pretinde neexecutarea 
întocmai a prezentului Contract. Cu ocazia negocierilor, părţile au obligaţia de diligenţă de a găsi 
soluţii în vederea stingerii litigiului pe cale amiabilă.  
(2) In cazul in care litigiul nu se stinge prin conciliere, oricare dintre parti se poate adresa instanţei de 
judecată material competente de la sediul Administratorului. 

 
Prezentul Contract de administrare este încheiat azi, data de 17 iulie 2007, la Cluj-Napoca,  în opt 
exemplare originale.  
 
 
               FONDATORI                                                             ADMINISTRATOR                                 
 
CHERECHES CRISTIAN VIOREL                                          prin DIRECTOR GENERAL, 

                                                               SIRB SILVIA VIORICA      

PETROVICI NAUSICA                                                         

 
GÂNDILĂ ALINA NICOLETA                                                

 
MIRCEA LIVIU SERGIU  

 
OROS ROXANA MARIA  

 
 
 

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 
 
Părţile contractante: 
 
6. CHERECHEŞ CRISTIAN VIOREL, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str. Teleorman 

nr. 52, ap.61,  identificat cu CI seria KX nr. 346191 eliberată de Politia Municipiului Cluj Napoca 
la data de 06.04.2004 si avand CNP 1800210125784,   

7. PETROVICI NAUSICA, cetăţean român, domiciliat în Sighetu Marmatiei, str. Bogdan Voda, bl. 
2, sc. 1, et. 3, ap.81, identificat cu CI seria MM nr. 306628 eliberată de SPCLEP Sighetu 
Marmatiei, la data de 27.09.2005 si avand CNP 2810514244484,  

8. GÂNDILĂ ALINA NICOLETA, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str. Bucovina nr. 2, 
ap. 3, identificat cu CI seria KX nr. 496553 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 
02.08.2006 si avand CNP 2811122324798,  

9. OROS ROXANA MARIA, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str. Cosasilor nr. 40, 
identificat cu CI seria KX nr. 500871 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 28.08.2006 
si avand CNP 2800925296622,  

10. MIRCEA LIVIU SERGIU, cetăţean român, domiciliat în Cluj Napoca, str. Calea Floresti nr. 60, 
ap. 29, identificat cu CI seria KX nr. 377385 eliberată de Politia Municipiului Cluj Napoca, la 
data de 25.08.2004 si avand CNP 1800822124435,   
 
în calitate de Participanţi Fondatori, care iau iniţiativa constituirii unui fond de pensii 

administrat privat, convin la încheierea prezentului 
 

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 
 

Prin care se constituie fondul de pensii denumit “VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT”, 
în continuare denumit “Fondul”, în condiţiile mai jos prevăzute. 
 
Art.1. Fundamentul legal al constituirii Fondului 
(1) “VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT” se constituie în temeiul Legii nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
art.1491 şi urm. Cod Civil român (cu aplicabilitatea specială a prevederilor referitoare la societatea 
particulară), precum şi în temeiul Normelor emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private, în aplicarea Legii nr.411/2004. 
(2) Potrivit Legii nr.411/2004, Fondul are formă juridică de societate civilă, fără personalitate juridică. 
Art.2. Participanţii. Aderarea la Fond 
(1) Participanţii sunt persoanele care contribuie sau/şi în numele cărora se plătesc contribuţii la Fond 
şi care are un drept viitor la o pensie privată. 
(2) O persoană dobândeşte calitatea de participant prin semnarea actului individual de aderare la 
Fond, fie din proprie iniţiativă, fie în urma repartizării sale de către instituţia de evidenţă, conform 
prevederilor legale. Prin semnarea actului de aderare, participantul îşi exprimă voinţa de a fi parte la 
prezentul Contractul de societate civilă şi la Prospectul schemei de pensii private, certifică faptul că a 
citit, a înţeles, a acceptat şi şi-a asumat conţinutul prezentului Contract, al prospectului schemei de 
pensii administrate privat şi al contractului de administrare. 
(3) Este interzisă delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare. După semnarea 
directă şi personală a actului individual de aderare, participantul la Fond are posibilitatea desemnării, 
prin procură specială autentică, a unui reprezentant în raporturile cu administratorul Fondului, cu 
condiţia descrierii clare a conţinutului mandatului şi mai ales a limitelor reprezentării în raport cu 
drepturile şi obligaţiile care îi revin în calitatea sa de participant. Procura va fi depusă în original 
Administratorului Fondului.  
(4) La semnarea actului de aderare, participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de pensii 
private, mai ales în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii 
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private, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor 
riscuri. 
(5) Fondul care se constituie prin prezentul Contract este deschis, în mod nediscriminatoriu, tuturor 
persoanelor care, potrivit Legii nr.411/2004, au obligaţia sau, după caz, opţiunea de a adera la un fond 
de pensii administrate privat, după cum urmează: 
a) persoanele fizice în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. 
(1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi care contribuie la sistemul public de pensii, sunt obligate să 
participe la un fond de pensii administrate privat ; 
b) persoanele fizice, altele decât cele enunţate la lit.a), în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja 
asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii administrate privat. 
(6) O persoană nu poate fi participant, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii administrate 
privat. 
Art.3. Administratorul Fondului de pensii 
(1) Fondul este administrat şi, totodată, reprezentat în raporturile cu terţii, de către S.C. BT AEGON 
FOND DE PENSII S.A., constituită ca societate pe acţiuni cu un capital social integral vărsat în 
numerar de 22.984.500 RON, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.98-100, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J12/3044/2007, CIF 22066642, tel. 0264.302200, fax. 0264.302290, 
email: pensii@btaegon.ro, înregistrată în Registrul public al administratorilor de pensii administrate 
privat sub codul SAP-RO-22079079, în baza autorizaţiei de administrare emisă de Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sub nr. 61 din data de 03.08.2007. 
(2) Raporturile dintre Fond si Administrator sunt reglementate de lege şi de contractul de administrare 
încheiat între Fond, prin participanţii săi fondatori, şi societatea de administrare sus-menţionată. 
(3) Fondul îşi desfăşoară activitatea la sediul Administratorului. 
Art.4. Durata Fondului de pensii administrate privat 
“VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT” se constituie pe o durată nelimitată, începând cu 
data autorizării sale de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 
Art.5. Obiectivele Fondului de pensii administrate privat 
(1) Fondul de pensii administrate privat se înfiinţează în scopul punerii în practică a schemei de pensii 
private al cărei prospect este autorizat de Comisia Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin 
autorizaţia nr. 62 din data de 03.08.2007. 
(2) “VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT” are drept obiectiv administrarea contribuţiilor 
vărsate de participanţi, în condiţii care să garanteze securitatea, calitatea, lichiditatea şi rentabilitatea, 
prin creşterea activelor Fondului, pe baza unui program de investiţii prudent, fundamentat pe analiza 
şi diversificarea raţională a riscurilor, în vederea asigurării unei pensii private participanţilor la Fond. 
Art.6. Drepturile participanţilor. Consideraţii generale 
(1) Participanţii deţin toate drepturile şi facultăţile prevăzute în favoarea lor de legislaţia în vigoare,  
începând  cu  data  la  care  se  semnează  actul individual de aderare şi se achită prima  
contribuţie la fond.  
(2) Participantul are drept de proprietate asupra activului personal din contul său individual. 
(3) Activul personal din contul individual deschis la Fond nu poate face obiectul unei executări silite 
sau al unei tranzacţii, nu poate fi cesionat sau gajat, sub sancţiunea nulităţii actelor respective. 
(4) Participanţii au dreptul de a fi informaţi anual, în scris, la domiciliul acestora, despre situaţia 
activului personal din contul lor individual, respectiv despre numărul unităţilor de fond deţinute şi 
valoarea acestora la data comunicării informării, precum şi despre situaţia financiară a 
Administratorului Fondului de pensii private.  
(5) Participanţii au dreptul de a-şi transfera activul personal la un alt fond de pensii administrate privat. 
Acest drept este intangibil şi discreţionar. Cu toate acestea, dacă transferul se realizează într-o 
perioadă de 2 ani de la data aderării la Fond, participantul va achita o penalitate de transfer, la nivelul 
prevăzut în prospectul schemei de pensii a BT AEGON, în condiţiile şi limitele impuse de normele 
emise de Comisie. 
(6) Drepturile participanţilor prevăzute în acest contract se completează cu cele stabilite în legislaţia 
aflată în vigoare la data exercitării dreptului respectiv. 
Art.7. Drepturile participanţilor referitoare la pensia privată  
(1) Participanţii au dreptul intangibil la obţinerea unei pensii private, de la data întrunirii condiţiilor 
legale de pensionare pentru limită de vârstă, astfel cum aceasta este stabilită în sistemul public de 
pensii, precum şi de la data pensionării de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea 
activităţii, definite potrivit Legii nr. 19/2000. Cuantumul garantat al pensiei private este cel puţin egal 
cu totalul contribuţiilor vărsate la Fondul de pensii, diminuate cu comisioanele plătite în limitele legii şi 
cu penalităţile prevăzute în cazul transferului la un al fond de pensii administrate privat, în condiţiile 
stabilite în prospectul schemei de pensii şi cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de 
legislaţia în vigoare la data plăţii, respectiv transferului. 
(2) Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private 
minime stabilite prin normele Comisiei, are dreptul la o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o 
durată de 5 ani, la cerere. 
(3) Drepturile beneficiarilor, în cazul decesului participantului anterior deschiderii dreptului la pensia 
privată, sunt aceleaşi cu cele ale participanţilor la acel fond de pensii. 
 Art.8. Obligaţiile participanţilor 
Participanţii au, enunţiativ, nelimitativ, următoarele obligaţii: 

a) să semneze personal actul individual de aderare la Fond, indiferent dacă au optat personal 
pentru Fond ori au fost distribuiţi de instituţia de evidenţă potrivit legii şi normelor emise de 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;  

b) să pretindă Administratorului Fondului deschiderea dreptului la pensie privată; 
c) să accepte comisioanele si costurile implicate de funcţionarea Fondului, prevăzute în 

prospectul schemei de pensii, cu respectarea prevederilor legale; 
d) să notifice Administratorului Fondului intenţia de a adera la alt fond de pensii administrate 

privat, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii, şi să îi 
trimită Administratorului o copie de pe noul act de aderare. 

Art.9. Limitele mandatului acordat fondatorilor 
(1) Mandatul subsemnaţilor fondatori se limitează la semnarea prezentului Contract de Societate 
Civilă în vederea înfiinţării Fondului şi la reprezentarea Fondulului ”VITAL FOND DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT” cu ocazia semnării contractului de administrare cu societatea de 
administrare BT AEGON FOND DE PENSII S.A. 
(2) Fondatorii nu beneficiază de privilegii, drepturi sau facultăţi, dar nici de obligaţii suplimentare faţă 
de ceilalţi participanţi la Fond. 
Art.10. Unitatea de fond - definiţia, descrierea, valoarea iniţială 
(1) Valoarea unităţii de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net al Fondului la o anumită 
dată şi numărul total de unităţi ale Fondului la aceeaşi dată. 
(2) Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti la un fond de pensii se convertesc în unităţi de fond 
în maximum două zile lucrătoare de la data încasării acestora. 
Valoarea unităţii de fond se calculează atât de către Administrator, cât şi de depozitarul Fondului în 
fiecare zi lucrătoare şi se comunică Comisiei în aceeaşi zi. În situaţia în care există neconcordanţe, 
valorile corecte sunt convenite de către administrator şi depozitar pe baza reglementărilor Comisiei. 

(3) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond sunt supuse, anual, auditării de către auditorul 
financiar al Fondului de pensii. 
(4) Valoarea iniţială a unei unităţi de fond este de 10 lei (RON). 
Art.11. Forţa majoră 
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere pe partea care o invocă, pe toată durata producerii 
acesteia. In cazul în care forţa majoră durează o perioadă mai mare de 45 de zile de la declanşarea 
sa, prezentul Contract se reziliază, fără intervenţia autorităţii judiciare, pe data primirii de către oricare 
dintre părţi a notificării trimise de cealaltă, prin care aceasta din urmă declară prezentul Contract 
reziliat. 
(2) Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
(3) Sunt considerate cauze de forţă majoră împrejurările independente de voinţa părţilor, survenite 
după încheierea contractului, imprevizibile şi de neânlăturat şi care atrag imposibilitatea sau 
întârzierea de executare totală sau parţială a obligaţiilor contractuale. 
(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia ca în termen de 7 zile de la apariţia ei s-
o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare scrisă, iar în termen de 15 zile este obligată să 
remită un document relevant emis de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură de la locul 
producerii cazului de forţă majoră ori, în lipsă, a unui alt organism profesional competent, prin care 
acestea atestă existenţa unei asemenea situaţii. 
(5) Partea care se află în imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale din cauza producerii unui 
eveniment de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor. 
Art.12. Incetarea contractului. Protecţia participanţilor şi beneficiarilor 
(1) Prezentul Contract încetează în condiţiile prevăzute de art. 1523 Cod Civil român, privind 
contractul de societate civilă, precum şi în condiţiile prevăzute de reglementările speciale în materia 
fondurilor de pensii administrate privat, privitoare la oricare dintre părţi. 
(2) Contractul încetează, dar numai faţă de participantul aflat în situaţia respectivă: 

- prin decesul participantului, cu respectarea drepturilor beneficiarilor, potrivit prevederilor 
aliniatelor (7) şi urm. ale prezentului articol; 
- prin deschiderea dreptului participantului la pensia privată sau la solicitarea prestaţiilor facultative 
cuvenite în caz de invaliditate, corelativ cu executarea de către Administratorul Fondului a 
obligaţiilor de plată către participant, conform legislaţiei şi Prospectului schemei de pensii; 
- prin denunţare unilaterală, de către participantul care solicită transferul activului personal către un 
alt fond de pensii administrate privat. 

(3) Deschiderea dreptului la pensia privată, solicitarea prestaţiilor cuvenite în caz de invaliditate sau 
transferul activelor personale se va realiza conform prevederilor legale, conducând la încetarea 
efectelor contractului de societate civilă şi implicit la pierderea calităţii de participant al Fondului. 
(4) Participanţii Fondului beneficiază de toate măsurile prevăzute de Legea nr.411/2004 actualizată şi 
normele emise de Comisie, în vederea protejării drepturilor cuvenite acestora. 
(5) In situaţia în care un participant încetează să contribuie, acesta rămâne participant cu drepturi 
depline la Fond. 
(6) Activul participantului poate fi transferat în alte ţări în care acesta are domiciliul sau reşedinţa, în 
condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale ia care România este parte, în moneda 
ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit. 
(7) In situaţia predecesului participantului la Fond anterior deschiderii dreptului său la pensia privată, 
Contractul de societate civilă îşi produce efectele asupra succesorilor legali sau testamentari, până în 
momentul în care aceştia adresează Administratorului, în termenul general de prescripţie, solicitarea 
de a intra în posesia sumelor din activul personal al participantului predecedat. Conform legii, 
beneficiarilor li se garantează aceleaşi drepturi cu ale participantului decedat, sens în care li se 
deschide câte un cont la Fond, în care li se transferă activele cuvenite, acumulate până la data plăţii 
efective către beneficiari în funcţie de opţiunea acestora. 
(8) Beneficiarii care pretind drepturi din partea Fondului sunt obligaţi să facă dovada calităţii lor 
succesorale şi a cotei-părţi care li se cuvine din activul personal al participantului decedat. 
(9) Conform Legii nr. 411/2004 actualizate, beneficiarul are dreptul, după caz, la: 
a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii private, dacă are calitatea de participant la un alt 
fond de pensii private; 
b) plata unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalităţi, dacă 
nu are calitatea de participant. 
(10)  Activul acumulat în contul participantului decedat se investeşte până la data efectivă a 
transferului ultimei sume în contul fondului de pensii private sau a plăţii unice/eşalonate cuvenite 
beneficiarului. 
(11) Drepturile beneficiarilor, a căror realizare nu a fost solicitată în termenul general de prescripţie, se 
cuvin Fondului. 
Art.13. Modificarea Contractului 
(1) Administratorul prevăzut la art. 3 are prerogativa de a modifica prezentul Contract. Participanţii, 
odată cu aderarea la Fondul de pensii, îşi dau acordul ferm şi irevocabil de a accepta ca atare 
modificările adoptate de Administrator la acest  Contract, sub rezerva legalităţii acestora. Modificările 
intră în vigoare sub condiţia avizării lor de către Comisie. 
(2)  Prevederile prezentului Contract se adaptează şi se modifică de drept şi implicit, fără a fi necesare 
acte adiţionale exprese, ca efect direct al schimbării legislaţiei incidente în materia pensiilor 
administrate privat. 
Art.14. Litigii 
Fondatorii convin ca soluţionarea neîntelegerilor intervenite între participanţii aderenţi, referitoare la 
interpretarea si executarea prezentului Contract, să fie de competenţa instanţei de judecată material 
competente de la sediul Administratorului indicat la art.3. 
 
Prezentul Contract este încheiat la Cluj-Napoca, azi, in data de 17 iulie 2007, în şapte exemplare 
originale, din care câte unul pentru fiecare Fondator, iar câte unul pentru pentru a fi comunicat 
Administratorului şi C.S.S.P.P. 
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