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Evolu]ia social economic` [i integrarea Romåniei \n Uniunea
European` necesit` o transformare [i \n sistemul de pensii
existent.

Crearea sistemului pensiilor administrate privat s-a realizat
\n scopul asigur`rii unei pensii private, distincte, care suplimen-
teaz` pensia acordat` de sistemul public, pe baza colect`rii [i
investirii unei p`r]i din contribu]ia individual` de asigur`ri
sociale.

|n cazul sistemului pensiilor administrate privat, persoanele
avånd vårsta de pån` la 35 de ani sunt obligate s` participe
la un astfel de fond de pensii. Persoanele avånd vårsta \ntre
35 [i 45 de ani pot adera la un fond de pensii dac` doresc.
Contribu]ia la fondul de pensii administrate privat se re]ine
din valoarea contribu]iei la sistemul de asigur`ri sociale.
Prezentul prospect al schemei de pensii private (denumit
\n continuare “Prospect”) privind “AZT VIITORUL T~U Fond

de pensii administrat privat” (denumit \n continuare “Fond”)
reprezint` documentul care cuprinde termenii contractului
de administrare [i ai schemei de pensii.

|n cadrul Prospectului sunt explicate toate aspectele [i
informa]iile necesare pentru luarea deciziei de a adera la
Fond.
Astfel, \nainte de luarea deciziei de a deveni participant la
Fond, orice persoan` trebuie s` citeasc` acest Prospect [i
Contractul de societate civil` pentru a afla drepturile [i
obliga]iile care revin p`r]ilor, politica de investi]ii, riscurile
pe care le comport` [i alte asemenea.

Autoritatea competent` \n domeniul reglement`rii [i
supravegherii sistemului de pensii private din Romånia este
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private -
adres` e-mail: csspp@csspp.ro, website www.csspp.ro.

I.2. DEFINI}II

Pe parcursul Prospectului, [i avånd \n vedere defini]iile
utilizate la nivelul Legii 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat (denumit` \n continuare “Lege”),
termenii [i expresiile de mai jos au urm`toarele semnifica]ii:
1. activele Fondului reprezint` instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate, precum [i numerar,
rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale
participan]ilor;
2. activul personal reprezint` suma acumulat` \n contul
unui participant, egal` cu num`rul de unit`]i de fond
de]inute de acesta, \nmul]ite cu valoarea la zi a unei unit`]i
de fond;
3. activul net total al Fondului la o anumit` dat` reprezint`
valoarea care se ob]ine prin deducerea valorii obliga]iilor
Fondului din valoarea activelor acestuia la acea dat`;
4. actul individual de aderare reprezint` un \nscris prin care
o persoan` \[i manifest` actul de voin]` de a fi parte la
contractul de societate civil` [i la prospectul schemei de
pensii private;
5. administratorul reprezint` societatea comercial` pe
ac]iuni constituit`  \n conformitate cu dispozi]iile legisla]iei
în vigoare, denumit` societate de pensii, care are ca obiect
exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii [i,
op]ional, furnizarea de pensii private;
6. agentul de marketing al Fondului reprezint`  persoana
fizic` sau juridic` mandatat` de administrator s` ob]in`
acordul de aderare a participan]ilor;
7. beneficiarul reprezint` mo[tenitorul participantului,
definit conform prevederilor Codului civil;
8. beneficiile colaterale reprezint` orice avantaje, precum

facilit`]i b`ne[ti sau cadouri, altele decåt cele care rezult`
din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii
facultative;
9. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
denumit` în continuare Comisia, reprezint` autoritatea
administrativ` autonom`, cu personalitate juridic`, aflat`
sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor
Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 50/2005 privind
înfiin]area, organizarea [i func]ionarea Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobat` cu
modific`ri [i complet`ri prin Legea nr. 313/2005;
10. contractul de administrare reprezint` contractul \ncheiat
\ntre administrator [i participant, care are ca obiect
administrarea Fondului;
11. contractul de depozitare reprezint` contractul încheiat
între administrator, ca reprezentant al Fondului, [i depozitar
având ca obiect depozitarea activelor financiare ale
Fondului;
12. contribu]iile reprezint` sumele pl`tite de c`tre
participan]i [i/sau \n numele acestora la Fond;
13. depozitarul reprezint` institu]ia de credit din Romånia,
autorizat` de Banca Na]ional` a Romåniei, \n conformitate
cu legisla]ia bancar`, ori sucursala din Romånia a unei
institu]ii de credit, autorizat` \ntr-un stat membru al Uniunii
Europene sau apar]inånd Spa]iului Economic European,
avizat` de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit
legii, c`reia \i sunt \ncredin]ate spre p`strare, \n condi]ii de
siguran]`, toate activele Fondului;
14. fondul de pensii reprezint` entitatea constituit` prin
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contract de societate civil`, \ncheiat \ntre participan]i, \n
conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la
societatea civil` particular` [i cu dispozi]iile Legii;
15. fondul de garantare a pensiilor reprezint` fondul înfiin]at
din contribu]ii ale administratorilor [i ale furnizorilor de
pensii, avånd scopul de a proteja drepturile participan]ilor
[i beneficiarilor, dup` caz, dobândite în cadrul sistemului
de pensii administrate privat, reglementat [i supravegheat
de Comisie;
16. institu]ia de colectare reprezint` institu]ia care are ca
atribu]ie legal` colectarea contribu]iilor individuale de
asigur`ri sociale;
17. institu]ia de eviden]` reprezint` institu]ia care are ca
atribu]ie legal` eviden]a asigura]ilor din sistemul public de
pensii;
18. instrumentele financiare:
- instrumente ale pie]ei monetare – sunt instrumente
financiare pe termen scurt (de regul` pån` \n 12 luni);
printre acestea se pot enumera certificate de depozit, bilete
de trezorerie, depozite etc.
- instrumente cu venit fix – sunt instrumente financiare
emise pe un termen fix (de regul` mai mare de un an de
zile); printre acestea se pot enumera obliga]iuni
guvernamentale, obliga]iuni municipale, obliga]iuni
corporatiste etc.
- instrumente cu venit variabil – sunt instrumente care
au la baz` titluri de participare la capitalul unei societ`]i;
19. participantul reprezint` persoana care contribuie sau/[i
\n numele c`reia s-au pl`tit contribu]ii la Fond [i care are
un drept viitor la o pensie privat`;

20. pensia privat` reprezint` suma pl`tit` periodic
participantului sau beneficiarului, \n mod suplimentar [i
distinct de cea furnizat` de sistemul public;
21. pl`titorul reprezint` persoana fizic` sau juridic` care,
dup` caz, re]ine [i vireaz` contribu]ia individual` de
asigur`ri sociale;
22. prospectul schemei de pensii private reprezint`
documentul care cuprinde termenii contractului de
administrare [i ai schemei de pensii;
23. provizionul tehnic reprezint` un volum adecvat de active
corespunz`tor angajamentelor financiare rezultate din
portofoliul de investi]ii care acoper` riscurile biometrice [i
pe cele privind investi]iile;
24. rata de rentabilitate a Fondului reprezint` logaritm
natural din raportul dintre valoarea unit`]ii de fond din
ultima zi lucr`toare a perioadei [i valoarea unit`]ii de fond
din ultima zi lucr`toare ce preced` perioada respectiv`;
randamentul zilnic al Fondului reprezint` diferen]a dintre
valoarea unit`]ii de fond din ziua respectiv` [i valoarea
unit`]ii de fond din ziua precedent`, totul raportat la
valoarea unit`]ii de fond din ziua precedent`;
25. riscurile biometrice reprezint` riscurile legate de deces,
invaliditate [i longevitate;
26. schema de pensii private reprezint` un sistem de
termene, condi]ii [i reguli pe baza c`rora administratorul
investe[te activele fondului de pensii \n scopul dobåndirii
de c`tre participan]i a unei pensii private;
27. valoarea unit`]ii de fond reprezint` raportul dintre
valoarea activului net al fondului de pensii la o anumit`
dat` [i num`rul total de unit`]i ale fondului la aceea[i dat`.

II. OBIECTIVELE FONDULUI
Fondul s-a constituit pe baz` de Contract sub form` de
societate civil`, f`r` personalitate juridic`, \n conformitate
cu dispozi]iile legisla]iei romåne[ti.
Fondul este autorizat de c`tre Comisie.
Fondul dispune de un patrimoniu distinct care nu poate fi
declarat \n stare de faliment, care apar]ine numai participan-
]ilor [i beneficiarilor acestora, fiind administrat \n condi]ii
cåt mai bune de profitabilitate, pe principiul diversific`rii
riscului [i administr`rii pruden]iale \n interesul fiec`rui
participant de c`tre S.C. ALLIANZ-}IRIAC PENSII PRIVATE
Societate de administrare a unui fond de pensii administrat
privat [i a fondurilor de pensii facultative S.A. (denumit` \n
continuare “Administrator”).

Obiectivul principal al constituirii Fondului este cre[terea
valorii activelor acestuia cu scopul de a se crea premizele
[i condi]iile necesare asigur`rii de pensii participan]ilor
Fondului \n considerarea Legii, a Normelor Comisiei [i a
altor reglement`ri aplicabile. Autorizarea de c`tre Comisie
a prospectului schemei de pensii private nu reprezinta o
garan]ie pentru realizarea obiectivelor investi]ionale ale
Fondului.
Administratorul va gestiona patrimoniul Fondului cu grij`
[i bun` credin]`, asiguråndu-se s` primeze interesul
participan]ilor.  |n acest sens, investi]iile Fondului sunt
f`cute \ntr-un mod care s` asigure securitatea, calitatea,
lichiditatea [i profitabilitatea.

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

III.1. CONDITIILE DE ADERARE LA FOND
  Pentru a deveni participant la Fond trebuie:

a) s` fie \ndeplinite condi]iile de eligibilitate stabilite prin
Lege [i normele Comisiei;
b) s` se realizeze op]iunea individual` pentru Fond \n



Prosp_AZT_Viitorul tau A4.fh11 9/6/07 3:08 PM Page 7 

perioada legal stabilit`, sau \n cazul \n care o astfel de
op]iune nu s-a materializat, s` existe reparti]ia partici-
pantului la Fond de c`tre institu]ia de eviden]` dac` exist`
obligativitatea legal` de aderare;
c) s` se realizeze op]iunea individual` pentru Fond dac`
exist` posibilitatea legal` de a adera op]ional;
d) s` se semneze de c`tre participant actul individual de
aderare la Fond.

  Aderarea la un fond de pensii este o op]iune individual`,
oferirea oric`rui fel de beneficii colaterale fiind interzis`.

  Administratorul nu poate refuza semnarea actului
individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de
a participa la fondul de pensii.

  Participantului \i este interzis s` adere \n acela[i timp la
mai multe fonduri administrate privat.

5

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

III.3. MODALITATEA DE ADERARE {I DE DOBÅNDIRE A CALIT~}II DE PARTICIPANT LA FOND

 O persoan` devine participant la Fond prin semnarea
actului individual de aderare, din proprie ini]iativ` [i plata
primei contribu]ii sau \n urma repartiz`rii sale de c`tre
institu]ia de eviden]` [i \ndeplinirea condi]iilor prev`zute
prin normele Comisiei.

 Prin semnarea Actului individual de aderare sau de la
data repartiz`rii sale de c`tre institu]ia de eviden]`
participantul:

- \[i exprim` acordul cu privire la Contractul de societate
civil` prin care a fost constituit Fondul;

- \[i \nsu[e[te Prospectul [i termenii Contractului de
administrare;

- mandateaz` implicit, prin fondatorii care au \ncheiat
Contractul de administrare \n numele [i pe seama tuturor
participan]ilor, pe Administrator cu privire la gestiunea
Fondului [i reprezentarea acestuia \n fa]a ter]ilor.

 La semnarea actului individual de aderare, participan]ii
sunt informa]i prin intermediul agentului de marketing
asupra condi]iilor schemei de pensii private, mai ales \n ceea
ce prive[te: drepturile [i obliga]iile p`r]ilor implicate \n
schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice [i de
alt` natur`, precum [i despre natura [i distribu]ia acestor
riscuri.

 Actul individual de aderare va fi semnat personal de c`tre
participant, nefiind permis` semnarea prin reprezentare.

 O persoan` nu poate fi participant, \n acela[i timp, la mai
multe fonduri de pensii administrate privat, dar poate
cumula calitatea de participant la un  astfel de fond cu cea
de participant la fondurile de pensii facultative.

 Participantul va de]ine un singur cont la un fond de pensii
administrat privat al c`rui participant este.

IV. INFORMA}II PRIVIND CONTRIBU}IA PARTICIPANTULUI
Contribu]ia la Fond este parte din contribu]ia individual`
de asigur`ri sociale datorat` sistemului public de pensii iar

plata acesteia nu instituie obliga]ii financiare suplimentare
pentru participant.

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

La momentul \nceperii activit`]ii de colectare, cuantumul
contribu]iei este de 2% din baza de calcul.

Baza de calcul a contribu]iei la Fond este aceea[i cu cea
stabilit` pentru contribu]ia de asigur`ri sociale.

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

 Re]inerea [i termenele de plat` a contribu]iei la Fond sunt
acelea[i cu cele stabilite pentru contribu]ia de asigur`ri
sociale.

 Virarea contribu]iilor la Fond se realizeaz` de c`tre
institu]ia de colectare, \n termen de 3 (trei) zile lucr`toare
de la primirea lor, pe baza informa]iilor furnizate de

  Participan]ii la Fond sunt:
I. \n mod obligatoriu: persoanele \n vårst` de pån` la 35

de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin.
(1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
[i alte drepturi de asigur`ri sociale, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, [i care contribuie la sistemul public
de pensii;

II. \n mod op]ional: persoanele \n vårst` de pån` la 45 de
ani, deja asigurate [i care contribuie la sistemul public de
pensii.

Criterile de determinare a datelor exacte privind
delimitarea pragului de vårst` maximal pentru aderarea
obligatorie, respectiv op]ional` vor fi specificate prin normele
Comisiei.
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IV.3. MODIFICAREA, SUSPENDAREA / |NCETAREA  {I RELUAREA PL~}II CONTRIBU}IEI LA FOND
 Dup` aderare sau repartizarea aleatorie, participan]ii

sunt obliga]i s` contribuie la un Fond [i nu se pot retrage
din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe
toat` perioada pentru care datoreaz` contribu]ia de
asigur`ri sociale la sistemul public de pensii, pån` la
deschiderea dreptului la pensia privat`. |n termen de 8 ani
de la \nceperea colect`rii, cota de contribu]ie se majoreaz`
la 6%, cu o cre[tere de 0,5 puncte procentuale pe an, \nce-
pånd cu data de 1 ianuarie a fiec`rui an.

 Plata contribu]iilor la Fond se suspend` pe perioadele
pentru care nu exist` obliga]ia de plat` a contribu]iei de

asigur`ri sociale \n sistemul public. Reluarea pl`]ilor c`tre
Fond se realizeaz` odat` cu activarea condi]iilor legale \n
care participan]ii datoreaz` contribu]ii de asigur`ri sociale.

 |n situa]ia \n care un participant \nceteaz` s` contribuie,
acesta r`måne participant cu drepturi depline la Fond.

 Drepturile participantului pot fi transferate \n alte ]`ri \n
care acesta are domiciliul sau re[edin]a, \n condi]iile
reglementate prin acorduri [i conven]ii interna]ionale la
care Romånia este parte, \n moneda ]`rilor respective sau
\ntr-o alt` moned` asupra c`reia s-a convenit.

IV.4. PARTICIPANTUL LA FOND DETA{AT |N STR~IN~TATE
Participantul care a fost deta[at \n alt` ]ar` are dreptul la continuarea pl`]ii contribu]iilor la Fond, pe toat` durata deta[`rii.

V. OBLIGA}IILE  {I DREPTURILE PARTICIPANTULUI
V.1 DREPTURILE PARTICIPANTULUI
Participantul la Fond are urm`toarele drepturi:
a. drept exclusiv de proprietate asupra activului s`u

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

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

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

d. s` fie informat cu privire la modificarea prospectului
schemei de pensii private;

e. s` fie informat anual, \n scris, la ultima adres` comunicat`

Administratorului, despre activul lui personal, respectiv
num`rul de unit`]i de fond [i valoarea acestora;

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

g. s`-[i transfere activul personal de la Fond la un alt fond
de pensii administrate privat;

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

i. s` beneficieze de facilit`]ile fiscale aplicabile activelor
investite [i rezultatelor acestora.

V.2. OBLIGA}IILE PARTICIPANTULUI

 To]i participan]ii la un fond de pensii au acelea[i drepturi
[i obliga]ii [i li se aplic` un tratament nediscriminatoriu.

 Participantul la Fond are urm`toarele obliga]ii:
a. s` semneze un Act individual de aderare la Fond atunci

cånd \[i exprim` op]iunea individual`;
b. sa comunice Admnistratorului orice modificare a

datelor personale;
c. s` solicite deschiderea dreptului de pensie privat`.

institu]ia de eviden]`.
Contribu]iile [i transferul de lichidit`]i b`ne[ti la Fond se
convertesc \n unit`]i de fond \n maximum 2 (dou`) zile
lucr`toare de la data \ncas`rii acestora.
Nerespectarea de c`tre institu]ia de colectare sau de c`tre cea
de eviden]` a termenului legal de virare atrage plata de c`tre
aceasta a dobånzilor sau penalit`]ilor de \ntårziere, \n acela[i
cuantum cu cele stabilite pentru neplata obliga]iilor bugetare.
În cazul neachit`rii la termen a contribu]iei datorate
Fondului:
a) se pl`tesc dobânzi [i penalit`]i de întârziere de c`tre

persoana r`spunz`toare de neplat` la termen, în acela[i
cuantum cu cele stabilite pentru neplata obliga]iilor
bugetare;
b) institu]ia de colectare procedeaz` la aplicarea
modalit`]ilor de executare silit` [i a celorlalte modalit`]i
de stingere a debitelor, conform dispozi]iilor legale privind
colectarea crean]elor bugetare;
c) dobânzile [i penalit`]ile aferente se vireaz` în contul
individual al participantului, în termen de 2 zile lucr`toare
de la data achit`rii lor [i asupra lor nu se datoreaz`
comisionul prev`zut la cap. XII. 3 lit. a) din Prospect.
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VI. DECLARA}IA PRIVIND POLITICA DE INVESTI}II, PRINCIPIILE INVESTI}IONALE {I
RISCURILE AFERENTE

VI.1.  DECLARA}IA ADMINISTRATORULUI
Strategia de investire a activelor Fondului este pe termen
lung, Administratorul urm`rind maximizarea activelor
Fondului \n condi]iile men]inerii gradului de risc asumat
[i ac]ionånd \n interesul participan]ilor. Administratorul
va men]ine \n permanen]` un grad de diversificare optim,
astfel \ncåt s` asigure o diminuare a riscurilor specifice.

|n vederea asigur`rii unui flux decizional eficient asupra
investi]iilor,  Administratorul constituie mai multe niveluri
decizionale \n cadrul structurii sale organizatorice:
a) Comitetul de investi]ii supune spre aprobare regulile

de investire [i revizuirea acestora Consiliului de
administra]ie al Administratorului, organul care poate
decide aprobarea acestora.

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

[i alte persoane, \n func]ie de necesit`]i.
b) |n cadrul direc]iei de investi]ii a Administratorului

exist` o echip` specializat` \n luarea deciziilor
investi]ionale, care are \n componen]` administratori
de portofoliu. Num`rul de administratori de portofoliu
este dat de dimensiunea total` a investi]iilor existente
[i de natura instrumentelor utilizate.

c) |n activitatea curent`, administratorul de portofoliu
utilizeaz` resurse tehnice (rapoarte de analiz`, sisteme
de evaluare [i estimare, baze de date etc.) pentru a
determina oportunitatea unei tranzac]ii [i condi]iile
concrete ale acesteia.
|n func]ie de dimensiunea tranzac]iei poten]iale, aceasta
este autorizat` de c`tre administratorul de portofoliu
\nsu[i, de c`tre directorul de investi]ii sau de c`tre
Comitetul de investi]ii.  Limitele de autorizare fac
obiectul definirii [i revizuirii la nivel de Consiliu de
administra]ie al Administratorului.

VI.2. MODALITATEA DE SCHIMBARE A POLITICII DE INVESTI}II
Administratorul revizuie[te [i completeaz` declara]ia
privind politica de investi]ii ori de cåte ori intervine o
schimbare important` \n politica de investi]ii sau cel
pu]in o dat` la 3 ani, cu acordul Comisiei, informånd
participan]ii referitor la noua politic` investi]ional`.

Schimbarea politicii de investi]ii se va realiza cu
respectarea procedurii de modificare a prospectului
schemei de pensii men]ionat` la nivelul sec]iunii XIX.
Performan]ele anterioare nu reprezint` o garan]ie a
realiz`rilor viitoare.

VI.3. RISCURILE ASOCIATE STRUCTURII DE PORTOFOLIU PROPUSE
Riscul de pia]` cuprinde trei tipuri de risc:

�� �- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument
financiar s` fluctueze din cauza varia]iilor cursului de
schimb valutar;

��� - riscul ratei dobånzii la valoarea just` - este riscul ca
valoarea unui instrument financiar s` fluctueze din cauza
varia]iilor ratelor de pia]` ale dobånzii;

�� �- riscul de pre] - este riscul ca valoarea unui instrument
financiar s` fluctueze ca rezultat al schimb`rii pre]urilor
pie]ei, chiar dac` aceste schimb`ri sunt cauzate de factori
specifici instrumentelor individuale sau emitentului
acestora sau factori care afecteaz` toate instrumentele
tranzac]ionate pe pia]`.
Termenul "risc de pia]`" \ncorporeaz` nu numai
poten]ialul de pierdere, dar [i cel de cå[tig.
Riscul de credit - este riscul ca debitorul sa nu-[i poat`
respecta obliga]iile asumate.
Riscul de lichiditate (numit [i riscul de finan]are) este
riscul ca o entitate s` \ntålneasc` dificult`]i \n procurarea
fondurilor necesare pentru \ndeplinirea angajamentelor
aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate

poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ
financiar la o valoare apropiat` de valoarea sa just`.
Riscul ratei dobånzii la fluxul de trezorerie - este riscul
ca fluxurile de trezorerie viitoare s` fluctueze din cauza
varia]iilor ratelor de pia]` ale dobånzii. De exemplu, \n
cazul unui instrument de \mprumut cu rat` variabil`,
astfel de fluctua]ii constau \n schimbarea ratei dobånzii
efective a instrumentului financiar, f`r` o schimbare
corespondent` a valorii sale juste.
Riscul modific`rii legisla]iei - reprezint` posibilitatea ca
legisla]ia cu relevan]` pentru activitatea desf`[urat` de
Administrator s` se modifice, astfel \ncåt s` produc`
efecte negative asupra profitabilit`]ii investi]ionale.
Administratorul nu poate avea nicio influen]` asupra
unui astfel de risc. Administratorul va men]ine \n
permanen]` un grad de diversificare optim, astfel \ncåt
s` asigure o diminuare a riscurilor specifice.
Participarea la acest Fond comport` atåt avantajele care
\i sunt specifice, cåt [i riscul nerealiz`rii obiectivelor
investi]iilor, inclusiv a unor pierderi pentru participant.
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VI.4. PIE}ELE FINANCIARE PE CARE INVESTE{TE ADMINISTRATORUL

Administratorul investe[te pe pie]e financiare din:
- Romånia;
- statele membre ale Uniunii Europene ori apar]inånd

Spa]iului Economic European;
- state ter]e: Japonia, Canada [i Statele Unite ale Americii.

VI.6. ALTE CONSIDERA}II RELEVANTE
|n vederea protej`rii intereselor participan]ilor la Fond, a
investirii \n condi]ii pruden]iale [i de limitare a riscurilor
amintite, activitatea Administratorului este organizat`
avånd la baz` proceduri de control intern al fluxurilor

informa]ionale [i de documente, fiind riguros monitorizat`
de organismele specializate [i auditat` \n conformitate cu
reglement`rile legale.

VI.5.�STRUCTURA PORTOFOLIULUI
Portofoliul ]int` al Fondului este alc`tuit dup` cum urmeaz`:
-70%  în instrumente cu risc sc`zut, din care:
i. 67,5%  în titluri de stat emise de Ministerul Economiei [i
Finan]elor din România, emise de state membre ale Uniunii
Europene sau apar]inând Spa]iului Economic European;
ii. 1%  în titluri de stat emise de Japonia, Canada [i Statele
Unite ale Americii;
iii. 1,5%  în obliga]iuni ale organismelor str`ine
neguvernamentale.
- 30%  în alte instrumente ale pie]ei de capital:
i. instrumente ale pie]ei monetare, inclusiv conturi [i depozite
în lei la o banc`, persoan` juridic` român`, sau la o sucursal`
a unei institu]ii de credit str`ine autorizate s` func]ioneze
pe teritoriul României [i care nu se afl` în procedur` de
supraveghere special` ori de administrare special` sau a
c`rei autoriza]ie nu este retras`;
ii. obliga]iuni [i alte valori mobiliare emise de autorit`]ile
administra]iei publice locale din România sau din statele
membre ale Uniunii Europene ori apar]inând Spa]iului
Economic European;
iii. obliga]iuni [i alte valori mobiliare tranzac]ionate pe pie]e
reglementate [i supravegheate, emise de autorit`]ile
administra]iei publice locale din state ter]e;
iv. valori mobiliare tranzac]ionate pe pie]e reglementate [i
supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii
Europene sau apar]inând Spa]iului Economic European;
v.titluri de participare emise de organisme de plasament
colectiv în valori mobiliare din România sau din alte ]`ri.

Luând în considerare a[tept`rile participan]ilor [i condi]iile
pie]elor de capital, alocarea activelor Fondului pe categorii
de instrumente se poate face între urm`toarele limite:
- 65% si 85% pentru instrumentele cu risc scazut, din care:
i. între 45% [i 70%  în titluri de stat emise de Ministerul
Economiei [i Finan]elor din România, emise de state membre
ale Uniunii Europene sau apar]inând Spa]iului Economic
European;
ii. pân` la 15%  în titluri de stat emise de Japonia, Canada,
Statele Unite ale Americii [i Australia;
iii. pân` la 5%  în obliga]iuni [i alte valori mobiliare ale
organismelor str`ine neguvernamentale.
- 15% [i 35% pentru alte instrumente ale pie]ei de capital, din
care:

i. pân` la 15%  în instrumente ale pie]ei monetare;
ii. pân` la 20%  în obliga]iuni [i alte valori mobiliare emise
de autorit`]ile administra]iei publice locale din România
sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apar]inånd
Spa]iului Economic European;
iii. pân` la 10%  în obliga]iuni [i alte valori mobiliare
tranzac]ionate pe pie]e reglementate [i supravegheate, emise
de autorit`]ile administra]iei publice locale din state ter]e;
iv. pân` la 35%  în valori mobiliare tranzac]ionate pe pie]e
reglementate [i supravegheate din România, din statele
membre ale Uniunii Europene sau apar]inând Spa]iului
Economic European;
v. pân` la 5%  în titluri de participare emise de organisme de
plasament colectiv  în valori mobiliare din România sau din
alte ]`ri.

Dac` dep`[irea acestor limite se produce ca urmare a evolu]iei
pre]urilor de pia]` ale activelor existente în portofoliu
Fondului, sau ca urmare a cre[terii bru[te a activului total al
fondului,  Administratorul se oblig` s` ac]ioneze pentru a
reveni între limite într-o perioad` de pân` la 60 de zile. Dac`
înc`lcarea limitelor se produce ca urmare a unei ac]iuni
directe a Administratorului, acesta va lua imediat m`suri
pentru revenirea  în cadrul limitelor mai sus men]ionate.

În vederea reducerii riscurilor investi]iei sau pentru
gestionarea eficient` a activelor, Administratorul poate folosi
instrumente financiare derivate în limitele legale.

Procentele de investire pot fi modificate oricând în limitele
mai sus precizate, f`r` a fi necesar` informarea
participan]ilor, considerându-se în acest sens c`
Administratorul ac]ioneaz` în mod transparent [i în
beneficiul exclusiv al participan]ilor.
Autorizarea de c`tre Comisie a prospectului schemei de
pensii private nu reprezint` o garan]ie pentru realizarea
obiectivelor investi]ionale ale fondului de pensii. Autorizarea
de c`tre Comisie a prospectului schemei de pensii private
nu implic` \n niciun fel aprobarea sau evaluarea de c`tre
Comisie a calit`]ii plasamentului \n instrumente financiare
[i nu ofer` nicio garan]ie participantului.
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VII. REGIMUL FISCAL AL OPERA}IUNILOR FONDULUI

VIII. PROCEDURA DE CALCUL A VALORII NETE A ACTIVELOR {I
A VALORII UNIT~}II DE FOND
Valoarea activelor nete [i valoarea unit`]ii de fond ale
Fondului se calculeaz` atåt de c`tre Administrator, cåt [i
de Depozitar \n fiecare zi lucr`toare. Valoarea activelor nete
[i valoarea unit`]ii de fond ale Fondului se comunic`
Comisiei în aceea[i zi în care aceasta se calculeaz` [i se
public` zilnic pe site-ul Administratorului.
Administratorul va calcula valoarea net` a activelor [i
valoarea unit`]ii de fond \n conformitate cu normele
Comisiei.

Instrumentele pie]ei monetare admise la tranzac]ionare pe
o pia]` reglementat` sunt evaluate prin metoda bazat` pe
recunoa[terea zilnic` a dobånzii aferente perioadei scurse
de la data efectu`rii plasamentului.

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

Valorile mobiliare admise la tranzac]ionare pe o pia]`
reglementat` sunt evaluate la pre]ul de \nchidere al sec]iunii
principale a pie]ei respective din ziua pentru care se efectueaz`
calculul. Atunci cånd sunt admise la tranzac]ionare pe mai
multe pie]e reglementate, valoarea la care se iau \n calcul
valorile mobiliare este pre]ul de \nchidere al pie]ei de pe care
au fost achizi]ionate.
Evaluarea instrumentelor financiare derivate tranzac]ionate
pe o pia]` reglementat` se face prin marcarea la pia]a pe
care aceste instrumente sunt tranzac]ionate.

IX. PROCEDURA DE CALCUL A RATEI ANUALE A RENTABILIT~}II FONDULUI
Administratorul va calcula anual o rat` de rentabilitate a
Fondului \n conformitate cu normele Comisiei [i o va publica
pe site-ul Administratorului.
Rata de rentabilitate a Fondului reprezint` logaritm natural

din raportul dintre valoarea unit`]ii de fond din ultima zi
lucr`toare a perioadei [i valoarea unit`]ii de fond din ultima
zi lucr`toare ce preced` perioada respectiv`.

X. CONTUL INDIVIDUAL AL PARTICIPANTULUI
Fiecare participant la Fond are un cont individual.
Contribu]iile [i transferurile de disponibilit`]i ale
participantului, precum [i accesoriile aferente acestora, se
vireaz` \n contul s`u individual \n termenele [i condi]iile
legal stabilite.
Participantul este proprietarul activului personal din contul

s`u.
Activul personal nu poate face obiectul unei execut`ri silite
sau al unei tranzac]ii, sub sanc]iunea nulit`]ii actelor
respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat,
nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru
a garanta credite, sub sanc]iunea nulit`]ii.

Investi]iile activelor Fondului [i rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Calculul valorii unitare a activului net al Fondului pentru o anumit` dat` se realizeaz` dup` urm`toarea formul`:

Valoarea unitar` a activului net la acea dat`  =  valoarea net` a activelor fondului la acea dat`
                                                                                                              num`rul total de unit`]i de fond la acea dat`

Valoarea unitar` a activului net se calculeaz` \n fiecare zi lucr`toare [i este valabil` pentru ziua lucr`toare anterioar`
efectu`rii calculului.

Valoarea net` a activelor Fondului se calculeaz` prin sc`derea obliga]iilor din valoarea total` a activelor:

       Valoarea net` a  activelor Fondului    =    Valoarea total` a activelor Fondului  –  Valoarea obliga]iilor

Valoarea total` a activelor Fondului se calculeaz` zilnic, prin \nsumarea valorii tuturor activelor aflate \n portofoliul
acestuia.
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XI. MODALITATEA DE TRANSFORMARE |N UNIT~}I DE FOND A CONTRIBU}IILOR {I
TRANSFERURILOR DE LICHIDIT~}I |N CONTURILE INDIVIDUALE ALE PARTICIPAN}ILOR
Unitatea de fond reprezint` raportul dintre valoarea activului
net total al Fondului [i valoarea la zi a unei unit`]i de fond.
Calculul valorii unit`]ii de fond [i a valorii nete a activelor se
realizeaz` \n fiecare zi lucr`toare de c`tre Administrator [i
Depozitar [i se comunic` Comisiei \n aceea[i zi. Calculul
acestora se realizeaz` \n conformitate cu normele Comisiei [i
se vor publica pe web site-ul Administratorului.

Contribu]iile [i transferul de lichidit`]i b`ne[ti la un Fond
se convertesc \n unit`]i de fond [i diviziuni ale acestora,
calculate cu 6 zecimale \n maximum dou` zile lucr`toare de
la data \ncas`rii acestora \n contul colector al Fondului.
Valoarea ini]ial` a unei unit`]i de fond este de 10 lei (RON).

XII. INFORMA}II PRIVIND RESURSELE FINANCIARE, NIVELUL {I STRUCTURA CHELTUIELILOR

Resursele financiare ale Fondului se constituie din:
a) contribu]iile nete convertite \n unit`]i de fond;
b) drepturile cuvenite beneficiarilor [i nerevendicate \n

termenul general de prescrip]ie;

c) dobånzile [i penalit`]ile de \ntårziere aferente
contribu]iilor nevirate \n termen;

d) sumele provenite din investirea veniturilor prev`zute la
lit. a) - c).

XII.1. RESURSELE FINANCIARE

 Cheltuielile privind activitatea de audit financiar al Fondului
reprezint` cheltuieli de exploatare, care se suport` de Fond.
Cheltuielilor de exploatare li se aplic` nivelul legal de taxare.
Pentru auditul situa]iilor financiare ale Fondului [i auditul
valorii activului net [i a unit`]ii de fond se percepe un
comision de 1.500 lei anual.

La comisionul mai sus men]ionat se aplic` TVA.

 Cheltuielile privind activitatea de depozitare a Fondului,
comisioanele de tranzac]ionare [i comisioanele bancare se
vor suporta de c`tre Administrator.

XII.2. STRUCTURA CHELTUIELILOR

XII.3. COMISIONUL DE ADMINISTRARE

 Comisionul de administrare se constituie prin:
a) deducerea unui cuantum de 2,5% din contribu]iile pl`tite,

deducere care se realizeaz`  \nainte de convertirea
contribu]iilor \n unit`]i de fond;

b) deducerea unui procent de  0,05% pe lun`, din activul net
total al fondului de pensii administrat privat.

Comisionul de administrare poate fi redus prin decizia
administratorului conform prevederilor legale.
Cheltuiala cu comisionul de administrare din activul net
total (VAN) al Fondului este planificat` lunar, \nregistrat`
zilnic \n calculul valorii activului net [i regularizat` la sfår[itul
lunii.
Comisionul de administrare (C. adm) se va calcula dup`
urm`toarea formul`:

C. adm = 0,05% p.m. * VAN mediu lunar
Reflectarea zilnic` a acestui comision se va face dup`
urm`toarea formul`:

C. adm(t) = VAN (t-1) * (0,05% p.m.) / Nr. zile din lun`

Suma comision zilnic administrare reflectat` \n activ:
C. adm = ∑C.adm(t)

|n data de 1 ale fiec`rei luni comisionul de administrare
estimat zilnic [i reflectat \n activul calculat pentru ultima zi
a lunii anteriore se va regla conform formulei de calcul C.
adm = 0,05% * VAN mediu lunar - ∑C.adm(t).

 Se excepteaz` de la plata comisionului prev`zut la lit. a)
a prezentei sec]iuni urm`toarele:
a) transferul de disponibilit`]i \n cazul ader`rii

participantului la un alt fond de pensii administrat privat;
b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de

participant;
c) accesoriile aferente contribu]iilor;
d) orice alte sume exceptate prin prevederile legale incidente.
Administratorul utilizeaz` aceea[i metod` de calcul [i de
percepere a comisioanelor pentru to]i participan]ii la Fond.
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XIII. MODALIT~}I DE TRANSFER LA UN ALT FOND DE PENSII ADMINISTRATE  PRIVAT {I
VALOAREA PENALIT~}ILOR

 Participantul poate s` solicite Administratorului s`-i
transfere activul personal la un alt fond de pensii administrat
privat, \n condi]iile Legii [i normelor Comisiei.

 |n situa]ia \n care un participant dore[te s` adere la alt
fond de pensii administrat privat, acesta este obligat s`
notifice \n scris Administratorul Fondului de la care se
transfer`, cu 30 de zile calendaristice \nainte de aderarea
efectiv` la noul fond [i s` \i trimit` acestuia o copie dup`
noul act de aderare.
Calitatea de participant la vechiul fond de pensii \nceteaz`
la data la care se realizeaz` transferul de disponibilit`]i, iar
calitatea de participant la noul fond \ncepe la aceea[i dat`.
Transferul de disponibilit`]i are loc \n prima zi lucr`toare
dup` expirarea termenului [i cuprinde activul personal net
existent \n contul participantului la acea dat`, garantat de
c`tre Administrator potrivit cap. XVI din Prospect, diminuat
cu penalitatea de transfer, dup` caz.

 |n cazul cånd transferul la un alt fond de pensii administrat
privat se realizeaz` mai devreme de 2 ani de la data ader`rii
la Fond, Administratorul va percepe o penalitate de transfer
\n cuantum de 5% aplicat` activului personal al
participantului.

 |n cazul cånd transferul la un alt fond de pensii administrat
privat se realizeaz` dup` 2 ani de la data ader`rii la Fond,
Administratorul nu va percepe participantului penalit`]i de
transfer.

 Indiferent de momentul transferului, participantul va
suporta comisionul bancar de transfer al lichidit`]ilor b`ne[ti
din valoarea activului personal.

 |n dou` zile de la primirea cererii de transfer se va pune la
dispozi]ia participantului Raportul privind situa]ia activului
personal, document care constituie [i titlu de crean]` \n baza
c`ruia Administratorul re]ine deducerile legale.

XV. CONDI}II DE ACORDARE A PRESTA}IILOR |N CAZ DE INVALIDITATE/ALTE CAZURI
DE EXCEP}IE {I DECES

 |n termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea
\ncadr`rii \n situa]ia de primire a unei pensii de invaliditate
pentru afec]iuni care nu mai permit reluarea activit`]ii,
definite potrivit legisla]iei privind sistemul public de pensii,
persoana \ndrept`]it` poate opta, \n cazul \n care activul s`u
personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii
private minime stabilit` de c`tre CSSPP, la cerere pentru:
a) o plat` unic`
b) pl`]i e[alonate \n rate pe o durat` de maximum 5 ani

|n cazul pension`rii de invaliditate pentru afec]iuni care
nu mai permit reluarea activit`]ii, definite potrivit

legisla]iei privind sistemul public de pensii [i activul
personal net al participantului este suficient pentru
acordarea unei pensii private minime, acesta va primi o
pensie privat`.

 |n cazul nerespect`rii termenului legal de plat` a presta]iilor
\n caz de invaliditate [i a cazurilor de excep]ie descrise \n
prezenta sec]iune, Administratorul datoreaz` dobånzi [i
penalit`]i de \ntårziere \n acela[i cuantum cu cele stabilite
pentru neplata obliga]iilor bugetare.

 |n cazul decesului unui participant \nainte de deschiderea
dreptului la pensia privat`, beneficiarilor li se deschide cåte

XIV. CONDI}II PRIVIND |NCEPEREA {I PLATA PENSIEI PRIVATE
 Participantul are dreptul la o pensie privat` de la data

\ndeplinirii condi]iilor de pensionare pentru limit` de vårst`
\n sistemul public.

 Suma total` cuvenit` pentru pensia privat` nu poate fi
mai mic` decåt valoarea contribu]iilor pl`tite, diminuate
cu penalit`]ile de transfer [i comisioanele legal datorate.

 Pensia privat` se pl`te[te participantului, mandatarului
desemnat de acesta prin procur` special` sau
reprezentantului legal al acestuia. Cheltuielile ocazionate
de plata pensiilor private se suport` de c`tre participant.

 |n cazul schimb`rii locului de munc`, a domiciliului sau
re[edin]ei \n alt` ]ar`, stat membru al Uniunii Europene
sau apar]inånd Spa]iului Economic European, participantul
[i beneficiarul p`streaz` dreptul la pensia privat` cå[tigat`
\n cadrul schemelor de pensii private din Romånia [i aceasta

se pl`te[te \n acel stat, \n cuantumul r`mas dup` sc`derea
tuturor taxelor [i cheltuielilor aferente pl`]ii.

 Activul personal net este folosit exclusiv pentru
achizi]ionarea unei pensii private.
Excep]ie fac urm`toarele categorii:
a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;
b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afec]iuni

care nu mai permit reluarea activit`]ii definite prin
prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii [i alte drepturi de asigur`ri sociale, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, [i al c`ror activ personal
net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi
o pensie privat`;

c) persoanele al c`ror activ personal net la data retragerii
este prea mic pentru a putea primi o pensie privat`.
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XVIII. PROCEDURA DE MODIFICARE A PROSPECTULUI

 Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat
numai cu avizul prealabil al Comisiei.

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

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

XVI. GARAN}II OFERITE DE ADMINISTRATOR
Administratorul garanteaz`:

- constituirea provizioanelor tehnice potrivit Legii;
- separarea activelor Fondului de activele sale [i de activele
fondurilor de pensii facultative administrate;
- participarea la constituirea Fondului de garantare a

pensiilor potrivit Legii;
- c` activul personal net nu poate fi mai mic decåt valoarea
contribu]iilor pl`tite, diminuate cu penalit`]ile de transfer
[i comisioanele legale.

XVII. OBLIGA}IILE DE RAPORTARE {I INFORMARE ALE ADMINISTRATORULUI
 Administratorul are obliga]ia, f`r` a percepe taxe:

a) de a informa anual, \n scris, pe fiecare participant, la
ultima adres` comunicat`, despre: activul personal,
respectiv num`rul de unit`]i de fond [i valoarea acestora,
precum [i despre situa]ia Administratorului;

b) de a transmite participantului [i beneficiarului sau, dup`
caz, reprezentan]ilor acestora, \n termen de 10 zile
calendaristice, orice informa]ie relevant` privind
schimbarea regulilor schemei de pensii private;

c) de a pune la dispozi]ia participan]ilor [i beneficiarilor
sau, dup` caz, a reprezentan]ilor acestora, la cerere,
declara]ia privind politica de investi]ii, conturile [i
rapoartele anuale.

d) de a pune la dispozi]ia participan]ilor [i beneficiarilor
sau, dup` caz, a reprezentan]ilor acestora, la cerere,

     informa]ii detaliate [i de substan]` privind: riscul
investi]iei, gama de op]iuni de investi]ii, dac` este cazul,
portofoliul existent de investi]ii, precum [i informa]ii

privind expunerea la risc [i costurile legate de investi]ii.

Administratorul \i va oferi participantului orice alte
informa]ii suplimentare privind participarea sa la Fond,
gratuit. Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu
poate dep`[i costul efectiv al punerii la dispozi]ie a
informa]iilor [i se stabile[te anual de c`tre Comisie.

 Administratorului \i revin urm`toarele obliga]ii de
raportare:
a) public` cel mai tårziu la data de 31 mai a fiec`rui an un

raport anual cu informa]ii corecte [i complete despre
activitatea desf`[urat` \n anul calendaristic precedent;

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

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

XVIII.1. PROCEDURA DE AVIZARE A MODIFIC~RII PROSPECTULUI |N FA}A COMSIEI

un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit
participantul decedat, \n care se transfer` activele cuvenite
fiec`ruia.
|n acest caz, drepturile beneficiarilor sunt acelea[i cu cele
ale participan]ilor la Fond.

 Beneficiarul are dreptul, dup` caz, la:
a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dac`

are calitatea de participant la un alt fond de pensii;
b) plata unic` sau pl`]i e[alonate \n rate pe o durat` de

maximum 5 ani, f`r` a datora penalit`]i, dac` nu are
calitatea de participant.

Plata drepturilor beneficiarului se face \n 10 zile lucr`toare
de la data solicit`rii acestora.
Comisioanele bancare aferente transferului valorii activului

net c`tre beneficiar \n cazul decesului participantului se
suport` din valoarea activului personal al participantului.
|n mod similar se va proceda [i \n cazul pl`]ii presta]iilor
sub forma unor sume \n caz de invaliditate, beneficiarii care
nu au calitatea de participant sau a persoanelor al c`ror
activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a
putea primi o pensie privat`.

 Valoarea pl`]ilor efectuate în caz de invaliditate alte cazuri
de excep]ie [i deces descrise în prezentul capitol se refer`
la activul personal net existent în contul participantului la
acea dat`, garantat de c`tre Administrator potrivit cap. XVI
din Prospect.
Prezenta sec]iune se completeaz` în mod corespunz`tor cu
dispozi]iile normelor Comisiei incidente.
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XIX. INFORMA}II DESPRE ADMINISTRATOR
XIX.1. DATE GENERALE
Denumirea: S.C. ALLIANZ-}IRIAC PENSII PRIVATE
Societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat [i a fondurilor de pensii facultative S.A.
Sediul social: str. Ion Sl`tineanu, nr. 6, ap. 4, et. 3-4, sector 1, Bucure[ti
Telefon: +(40)21 207 21 00
Fax: +(40)21 207 21 70
E-mail: pensii@allianztiriac.ro
Web: www.allianztiriac.ro
Cod Unic de \nregistrare: 21439417
Nr. \nregistrare Registrul Comer]ului: J40/6068/2007
Operator date cu caracter personal nr. 4842

Participarea ac]ionarilor la capitalul social este urm`toarea:
• ALLIANZ -}IRIAC ASIGUR~RI S.A. ca ac]ionar majoritar cu o cot` de participare de 99,9985% din capitalul social.

• VESANIO TRADING LIMITED de]ine 0,0015% din capitalul social.

XIX.3. STRUCTURA AC}IONARIATULUI

XVIII.2. PROCEDURA DE INFORMARE A PARTICIPAN}ILOR
 Dup` comunicarea ob]inerii avizului Comisie cu privire

la modificarea prospectului schemei de pensii administrate
privat, Administratorul public` \n cel pu]in un cotidian

na]ional [i pe web site-ul propriu, prospectul, cu scopul
inform`rii participan]ilor cu privire la modific`rile operate.

XIX.2. STRUCTURA ORGANIZATORIC~
 Membrii Consiliului de administra]ie:

• Cristian Constantinescu – Pre[edinte, Director general
Allianz-}iriac Asigur`ri S.A.
• Jörg Biebel – Membru, Director Executiv Financiar al
Allianz-}iriac Asigur`ri S.A.
• Alexandru-Leonard Leca – Membru, Director Financiar
}iriac Holdings

 Conducerea executiv` este asigurat` de:
Crinel Valer And`nu] – Director general, S.C. ALLIANZ-}IRIAC
PENSII PRIVATE Societate de administrare a unui fond de
pensii administrat privat [i a fondurilor de pensii facultative
S.A.

 Comitetul de investi]ii are urm`toarea componen]`:
• Crinel Valer And`nu] – Director general, S.C. ALLIANZ-
}IRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a unui
fond de pensii administrat privat [i a fondurilor de pensii
facultative S.A.
• Dorin Boboc –  Director de investi]ii, S.C. ALLIANZ-}IRIAC
PENSII PRIVATE Societate de administrare a unui fond de pensii
administrat privat [i a fondurilor de pensii facultative S.A.

• Jörg Biebel – Director Executiv Financiar al Allianz-}iriac
Asigur`ri S.A. [i membru în Consiliul de administra]ie al
Administratorului.
• Mioara Maruster –  Director Financiar, S.C. ALLIANZ-}IRIAC
PENSII PRIVATE Societate de administrare a unui fond de
pensii administrat privat [i a fondurilor de pensii facultative
S.A.

Administratorul are \n structura sa organizatoric` direc]ii
de specialitate care urm`resc prin personalul calificat \nde-
plinirea atribu]iilor specifice la cel mai \nalt grad de
profesionalism, competen]`, etic` [i integritate.
Administratorul prezint` \n cadrul structurii sale [i o direc]ie
dedicat` opera]iunilor de investi]ii, analiz` [i risc.
Direc]ia Investi]ii, Plasamente [i Actuariat are, \n principal,
atribu]ii [i responsabilit`]i legate de: fundamentarea politicii
de investi]ii a Administratorului, administrarea [i investirea
activelor Fondului, coordonarea [i monitorizarea activit`]ilor
de investire.
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XX. INFORMA}II DESPRE DEPOZITAR
Denumirea: BRD - Groupe Société Générale S.A.
Sediul social: B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucure[ti
Telefon: +(40) 021.301.68.41
Fax: +(40) 021.301.68.43
E-mail: titluri@brd.ro
Web: www.brd.ro
Nr. \nregistrare Registrul Comer]ului:  J40/608/1991
Cod Unic de \nregistrare: 361579
Nr. autoriza]ie eliberat` de Banca Na]ional` a Romåniei: A/000001/01.07.1994, \nscris` \n Registrul bancar cu nr. RB-PJR-
40-007
Nr. \nregistrare \n Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private: DEP-RO-373958/06.02.2007
Nr. aviz Comisie: 2/06.02.2007
Operator date cu caracter personal nr. 209
Pentru custodia valorilor mobiliare tranzac]ionate pe pie]ele externe BRD va utiliza serviciile custodelui SOCIÉTÉ GÉNÉRALÉ*
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALÉ – Registered office 29, boulevard Haussman – 75009 Paris, Fran]a, reprezenentat de M. Bruno Prigent,
Head of Investor Services – Societe Generale Securities Services

XXII. CONTRACT DE ADMINISTRARE
Contractul de administrare \ncheiat cu Administratorul constituie parte integrant` a prezentului Prospect.

XXIII. DISPOZI}II FINALE
 Prezentul Prospect intr` \n vigoare la data autoriz`rii

acestuia de c`tre Comisie.
 Pe parcursul func]ion`rii sale, Fondul se va supune

reglement`rilor legale care opereaz` \n domeniul pensiilor
private.

|n acest context, modific`rile prevederilor prezentului
document care decurg ca efect direct al schimb`rii legisla]iei
[i reglement`rilor incidente \n materia pensiilor private se
aplic` de drept.
Modificarea Prospectului se va realiza cu respectarea
normelor Comisiei aplicabile.

XXI. INFORMA}II DESPRE AUDITORUL FINANCIAR EXTERN
Denumirea: S.C. KPMG Audit S.R.L
Sediul social: Victoria Business Park, DN1 Bucure[ti-Ploie[ti nr. 69-71, Sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 013685, Romånia P.O.
Box 18 – 191
Sedii secundare: Str. Mihai Viteazul nr. 30, Timi[oara, cod po[tal 300222
Telefon: +40 (21) 317 22 66; +40 (741) 800 800
Fax: +40 (21) 316 11 77; +40 (741) 800 700
E-mail: kpmgro@kpmg.com
Web: www.kpmg.ro
Nr. \nregistrare Registrul Comer]ului:  J40/4439/11.05.2000
Cod Unic de \nregistrare: R 12997279
Nr. autoriza]iei eliberat` de Camera Auditorilor Financiari din Romånia: 9 /11.07.2001
Nr. aviz Comisie: 67 din 08.08.2007

Data public`rii Prospectului: 7 Septembrie 2007
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CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE A FONDULUI

AZT VIITORUL T~U
FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

P~R}ILE

Prezentul contract se \ncheie \ntre:

S.C. ALLIANZ-}IRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat [i a fondurilor de
pensii facultative S.A. (AZT Pensii Private), cu sediul \n Bucure[ti, str. Ion Sl`tineanu nr. 6, ap. 4, et. 3-4, sector 1, persoan`
juridic` romån`, \nregistrat` la Oficiul registrului comer]ului sub nr. J40/6068/23.03.2007, cod unic de \nregistrare 21439417,
cod IBAN RO16BRDE450SV21205884500 RON, deschis la BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALÉ S.A.- Sucursala Mari Clien]i
Corporativi, nr. data deciziei de autorizare ca administrator emise de Comisie 49/2007, nr. de \nregistrare \n Registrul
Comisiei SAP-RO-21451764, reprezentat` legal prin domnul Crinel Valer And`nu], \n calitate de Director general, denumit`
\n continuare Administrator, [i
1. Coste Marius
2. Ciocu Mihai
3. Cucu C`t`lin
4. Dr`gu[in Drago[- Ioan
5. Horhogea Mihai-C`t`lin
6. Iliescu Marius-Paul
7. Lorincz Barnabas –Zoltan
8. Manea Florian-Valentin
9. M`ru[ter Mioara
10. Mihu]escu Mugurel-Drago[-Daniel
11. Mocanu Dinu
12. Ro[u Dana
13. Salamon Janos
14. Szoke Ecaterin- Mariana
15. }iganu Dan-Cosmin
16. Ungur Horia-George
17. Zimmermann Alfred-Cristian
denumi]i \n continuare Fondatori.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. - (1) Obiectul prezentului contract \l constituie administrarea “AZT VIITORUL T~U Fond de pensii administrat privat”
(denumit \n continuare “Fond”), constituit pe baz` de Contract, sub form` de societate civil`, far` personalitate juridic`,
printr-o gestionare pruden]ial` [i eficient` realizat` \n interesul participan]ilor.

 (2) Prin administrare, \n sensul prezentului contract, p`r]ile \n]eleg c` Administratorul exercit` \n numele [i pe
seama Fondului activit`]ile specifice date \n sarcina sa prin legisla]ia \n vigoare, Normele Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private (denumit` \n continuare “Comisie”) [i prin prezentul contract de administrare.

 (3) Participan]ii la Fond acord` Administratorului toate puterile necesare realiz`rii obiectului prezentului contract.
|n acest sens, dar f`r` a se limita la, Administratorul dobånde[te odat` cu semnarea prezentului contract:

a) dreptul de reprezentare \n raporturile cu ter]ii, inclusiv \n fa]a instan]elor judec`tore[ti;
b) dreptul de a \ncheia orice fel de acte juridice necesare administr`rii Fondului;
c) dreptul de a angaja patrimoniul acestuia [i de a \ntocmi, semna [i depune \n mod valabil situa]iile financiare
ale Fondului, \n conformitate cu legisla]ia specific`, normele Comisiei, schema de pensii [i prospectul schemei de
pensii aferente, avizate de Comisie.
(4) Excep]ie de la prevederile alin. 3 face dreptul de reprezentare [i dreptul de a \ncheia orice acte juridice, incluzånd

[i contractele cu depozitarul [i auditorul Fondului, \n perioada de \nfiin]are [i autorizare a Fondului, anterioare semn`rii
prezentului contract, care sunt corespunz`tor \nsu[ite [i acceptate ca fiind valabil \ncheiate \n numele [i pe seama Fondului.
Toate actele juridice \ncheiate de Administrator anterior autoriz`rii Fondului de c`tre Comisie sunt acte sub condi]ie [i
intr` \n vigoare de la data deciziei de autorizare a Fondului, emis` de Comisie.

(5) Principiile schemei de pensii private sunt astfel concepute \ncåt s` asigure furnizarea informa]iilor cu respectarea
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principiului transparen]ei [i aplicarea unui tratament nediscriminatoriu pentru to]i participan]ii la Fond.
 (6) Administratorul Fondului este obligat s` respecte eventualele limit`ri ce ar decurge din prevederile prezentului

contract.

DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. - Durata prezentului contract este nelimitat`, \ncepånd cu data autoriz`rii Fondului de c`tre Comisie.

PRE}UL CONTRACTULUI; MODALIT~}I DE PLAT~
Art. 3. - Pentru administrarea Fondului, Administratorul va re]ine un comision de administrare care se compune dintr-un
procent de 2,5%  aplicat la contribu]iile pl`tite de c`tre participant, înainte de convertirea acestora în unit`]i de fond, [i un
procent de 0,05%  pe lun` aplicat la activul net total al Fondului.
Art. 4. - Metoda de calcul [i de percepere a comisioanelor este men]ionat` la nivelul Prospectului.

OBLIGA}IILE ADMINISTRATORULUI FONDULUI DE PENSII
Art. 5. - Obliga]iile Administratorului Fondului sunt cele legal instituite.
Art. 6. - |n vederea ducerii la \ndeplinire a obliga]iilor ce \i revin, Administratorul Fondului va ac]iona numai \n interesul
participan]ilor la Fond [i va lua toate m`surile necesare pentru prevenirea, \nl`turarea, limitarea pierderilor, precum [i
pentru exercitarea [i \ncasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.
Art. 7. - Eviden]ele Administratorului referitoare la participan]i, contribu]ii, investi]ii [i pensii administrate privat sunt
organizate [i administrate distinct, separate de celelalte activit`]i [i de contabilitatea sa proprie.
Art. 8. - Procedurile privind modalit`]ile de constatare [i solu]ionare a sesiz`rilor [i reclama]iilor, precum [i procedurile de
remediere a deficien]elor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare [i func]ionare al Administratorului.
Art. 9. - Administratorul Fondului va comunica participan]ilor la Fond orice informa]ie cerut` de ace[tia [i avånd leg`tur`
cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare.

DREPTURILE PARTICIPAN}ILOR
Art. 10. - Drepturile participan]ilor la Fond sunt cele instituite de Lege, de normele date \n aplicarea acesteia [i de Prospect.

OBLIGA}IILE PARTICIPAN}ILOR
Art. 11. - Obliga]iile participan]ilor la Fond rezult` din Lege, din normele date \n aplicarea acesteia [i de Prospect.

R~SPUNDEREA P~R}ILOR
Art. 12. – (1) Administratorul Fondului r`spunde pentru orice prejudiciu produs participan]ilor prin:

a) \nc`lcarea actelor normative [i/sau a reglement`rilor speciale \n vigoare;
b) dol (\n[el`ciune sau viclenie);
c) neexecutarea sau executarea defectuoas` a obliga]iilor asumate prin prezentul contract.
(2) Neexecutarea sau executarea defectuoas` a obliga]iilor legale [i asumate prin prezentul contract de c`tre

participan]i conduce la exonerarea de orice r`spundere a Administratorului.
(3) Administratorul va fi exonerat de r`spundere pentru dezv`luirea de informa]ii referitoare la participan]i [i

contul personal al acestora la Fond dac` este obligat \n mod legal s` dezv`luie informa]ia, precum [i datele cu caracter
personal c`tre Comisie, auditor, depozitar [i/sau altor organe de stat competente precum [i c`tre alte entit`]i \n m`sura
\n care are acordul participantului, cu respectarea legisla]iei incident` \n materie.

DEPOZITAREA
Art. 13. - Administratorul Fondului este \mputernicit prin prezentul act s` \ncheie un contract cu o societate de depozitare
avizat` de Comisie, care s` fie responsabil` pentru ]inerea \n siguran]` a tuturor activelor Fondului, precum [i pentru
\ndeplinirea tuturor celorlalte obliga]ii legale \n leg`tur` cu activitatea de depozitare.

AUDITUL
Art. 14. - Administratorul Fondului este \mputernicit prin prezentul act s` \ncheie un contract cu persoane fizice sau juridice,
persoane active, avizate de Comisie, care s` fie responsabile pentru auditarea situa]iilor financiar-contabile ale Fondului,
precum [i pentru \ndeplinirea tuturor celorlalte obliga]ii legale \n leg`tur` cu activitatea de audit.
Art. 15. - Modalit`]ile de control exercitate de c`tre auditori se realizeaz` \n considerarea eticii profesionale, principiilor
aplicabile auditului financiar [i reglement`rilor legale \n vigoare.

FOR}A MAJOR~
Art. 16. – (1) For]a major` \nl`tur` r`spunderea, dac` este comunicat` \n termen de 10 zile de la data apari]iei [i demonstrat`

\n termen de 60 de zile de la data apari]iei.
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(2) Exonerarea de r`spundere a p`r]ilor \n caz de for]` major` include, dar nu se limiteaz` la: inunda]ie, incendiu,
epidemii, atentate teroriste, revolte, greve, viru[ii informatici, modific`ri legislative care produc impact direct asupra
activit`]ii Fondului sau Administratorului [i alte asemenea.

MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 17. -  (1) Modificarea prezentului contract se va face prin act adi]ional, semnat de reprezentan]ii legali ai administratorului,
intrarea \n vigoare a modific`rilor contractului urmånd a se realiza conform prevederilor legale \n vigoare, anume la data
aprob`rii de c`tre Comisie a modific`rilor propuse.

(2) Ca excep]ie de la prevederile alin. (1), modific`rile clauzelor contractuale care decurg ca efect direct al schimb`rii
legisla]iei [i reglement`rilor incidente \n materia pensiilor private, precum [i a a altor modific`ri asupra documentelor
care au primit avizul Comisiei, se preiau automat, f`r` a mai fi necesar` modificarea expres` a acestora.

REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 18. - (1) Prezentul contract \nceteaz` de plin drept [i f`r` interven]ia instan]ei de judecat` \n cazurile prev`zute de lege
[i de reglement`rile speciale privind pe oricare dintre p`r]i.

(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participan]ilor se va realiza conform prevederilor legale.

LITIGII
Art. 20. - (1) Modul de rezolvare a litigiilor asupra c`ruia p`r]ile au convenit const` \n faptul c` toate ne\n]elegerile privind
validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau \ncetarea acestuia s` fie rezolvate pe cale
amiabil`.

(2) Instan]a competent`.
 |n cazul \n care nu este posibil` rezolvarea litigiilor pe cale amiabil`, p`r]ile se vor adresa instan]elor judec`tore[ti

competente de la sediul Administratorului.
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