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I. INFORMATII GENERALE 

1. Data publicarii prospectului schemei de pensii private : ………………. 

2. Numele fondului de pensii administrat privat : « AIG Fond de pensii administrat 

privat » (« Fondul de pensii ») 

3. Denumirea administratorului fondului de pensii administrat privat : AIG Fond de pensii 

SA, societate de administrare a fondurilor de pensii private, (« Administratorul ») 

4. Codul unic de inregistrare a Administratorului 22080817 

5. Numarul de inregistrare al Administratorului la Oficiul National al Registrului 

Comertului: J40/13196/09.07.2007 

6. Numarul si data deciziei de autorizare ca Administrator : ……………………. 

7. Numarul si data de inscriere in Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private : …………………………. 

8. Numarul deciziei de autorizare a prospectului : ………………….. 

9. Numarul deciziei de autorizare a Fondului de pensii  : ……………….. 

10. Gradul de risc al Fondului de pensii: mediu 

Prezentul prospect al schemei de pensii private a fost elaborat de catre Administrator in conformitate 

cu dispozitiile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si ale normelor in vigoare la data elaborarii acetuia, emise de catre Comisia de 

Supraveghere a Ssitemului de Pensii private si contine termenii contractului de administrare si ai 

schemei 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, telefon 

021-330.10.35, fax 021-330.10.31, adresa de web www.csspp.ro, adresa de e-mail csspp@csspp.ro 

(« Comisia »). 

II. DEFINITII 

Urmatorii termeni folositi cu majuscula in cuprinsul prezentului prospect au urmatoarele semnificatii : 

« Activele Fondului de pensii » inseamna Instrumentele financiare, inclusiv instrumente financiare 

derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale Participantilor. 

« Activul net total al Fondului de pensii la o anumita data » inseamna, la o anumita data, valoarea 

care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor Fondului de pensii din valoarea Activelor Fondului de 

pensii la acea data. 

« Activ personal » inseamna suma acumulata in contul unui Participant, egala cu numarul de unitati 

de fond detinute de acesta inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond. 

« Act individual de aderare » inseamna inscrisul prin care o persoana isi manifesta vointa de a fi 

parte la constractul de societate civila si la Prospect. 
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« Administrator » inseamna AIG Fond de Pensii SA, o societate comerciala pe actiuni constituita in 

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, ce are ca obiect exclusiv de activitate administrarea 

fondurilor de pensii. 

« Beneficiar » inseamna mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil 

roman. 

« Comisie » inseamna Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autoritatea 

administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, 

infiintata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 313/2005. 

« Comitetul de investiti » inseamna comitetul de investitii al Administratorului, avand componenta 

prevazuta in Sectiunea III pct. 1 lit. c) din Prospect. 

« Contract de administrare » inseamna contractul incheiat intre Administrator si Participant, care are 

ca obiect administrarea Fondului de pensii. 

« Contributii » inseamna sumele platite de Participanti si/sau in numele acestora la Fondul de pensii. 

« Consiliul » inseamna consiliul de administratie al Administratorului. 

« Depozitar » inseamna institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, 

in conformitate cu legislatia bancara, ori sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata 

intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de 

Comisie pentru activitatea de depozitare, care ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, 

toate Activele Fondului de pensii. 

« Fond de pensii » inseamna AIG Fond de Pensii Administrat Privat, un fond de pensii administrat 

privat, infiintat in conformitate cu legislatia aplicabila. 

« Instrumente financiare » inseamna titluri financiare si alte instrumente sau documente cu valoare 

monetara, incluzand dar fara a se limita la: 

(i). Valori mobiliare ; 

(ii). Titluri de participare la organismele de plasament colectiv ; 

(iii). Instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un 

an si certificate de depozit ; 

(iv). Contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in 

fonduri ; 

(v). Contracte forward pe rata dobanzii ; 

(vi). Swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni ; 

(vii). Optiuni pe orice instrument financiar prevazut la punctele (i)- (vi) de mai sus, 

inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri, inclusiv optiuni pe curs 

de schimb si pe rata dobanzii ; 

(viii). Orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat 

membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau 

pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata . 
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«  Instrumente financiare derivate » inseamna instrumente ale caror caracteristici si valoare depind 

de un activ care sta la baza acestora, in mod obisnuit marfuri, obligatiuni, actiuni sau fonduri 

monetare. In acestea sunt incluse, fara a se limita la, Instrumentele financiare definite la punctele (iv) 

si (vii) din definitia Instrumentelor financiare, mentionata mai sus, combinatii ale acestora, precum si 

alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor 

Mobiliare. 

« Legea nr. 411/2004 » inseamna Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1033/09.11.2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

« Norme » inseamna normele emise de catre Comisie in aplicarea Legii nr. 411/2004. 

« Participant » inseamna persoana care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la 

Fondul de pensii si care are un drept viitor la o Pensie privata. 

« Pensie privata » inseamna suma platita periodic Participantului sau Beneficiarului, in mod 

suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public. 

« Prospect » reprezinta prezentul document, ce cuprinde termenii Contractului de administrare si ai 

Schemei de pensii private. 

« 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. 

« Valoarea unitatii de fond » reprezinta raportul dintre valoarea Activului net al Fondului de pensii la 

o anumita data si numarul total de unitati ale Fondului de pensii la aceeasi data. 

III. INFORMATII DESPRE ADMINISTRATOR SI DESPRE FONDUL DE PENSII 

1. Informatii despre Administrator 

Administratorul este o societate pe actiuni infiintata la data de 10 iulie 2007 in conformitate cu 

legislatia specifica si este autotizata in acest sens de catre Comisie in baza deciziei 38/ 3 iulie 2007. 

a. Datele de identificare 

(i). Denumire : S.C. AIG Fond de Pensii S.A. 

(ii). Adresa :  Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, Ro-010665, 

Romania ; 

(iii). Telefon:  +40 (21) 208 41 00 

(iv). Fax:   +40 (21) 208 41 01 

(v). Adresa web:  www.aigpensii.ro  

(vi). Adresa e-mail:  office@aigpensii.ro  

(vii). Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J40/13196/9.07.2007 

(viii). Cod unic de inregistrare : 22080817 

(ix). Numarul si data autorizatiei emisa de Comisie : …………………………. 

b. Componenta Consiliului de administratie al Administratorului 
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(i). Mihai Coca-Cozma, cetăţean român, domiciliat în Str. Sold. Florea Neagu nr. 2, 

sector 2, Bucureşti, România, născut la data de 12 ianuarie 1968 în Bucureşti, cod 

numeric personal 1680112410014, identificat cu CI seria RD nr. 225813 eliberată 

de Secţia 6 de Poliţie la data de 31 ianuarie 2002, valabilă până la data de 12 

ianuarie 2012.  Mihai Coca-Cozma va fi Preşedintele Consiliului de Administraţie 

şi Director General al Societăţii, deţinând şi calitatea de Administrator executiv; 

(ii). Ciprian Ladunca, cetăţean român, domiciliat în str. M. Ferme nr. 14, Otopeni, 

Sectorul Agricol Ilfov, România, născut la data de 9 mai 1974 în Odobeşti, 

judeţul Vrancea, cod numeric personal 1740509390722, identificat cu CI seria IF 

nr. 067498, eliberată de Poliţia Otopeni la data de 20 octombrie 2004, valabilă 

până la data de 9 mai 2014. Ciprian Ladunca va fi Administrator non-executiv; 

(iii). Ovidiu Dimbean-Creta, cetăţean român, domiciliat în str. Av. Vasile Traian nr. 

50, etaj 1, sector 1, Bucureşti, România, născut la data de 24 iulie 1964 în Turda, 

judeţul Cluj, cod numeric personal 1640724151775, identificat cu CI seria RT nr. 

129944, eliberată de Secţia 4 Poliţie la data de 19 ianuarie 2001, valabilă până la 

data de 24 iulie 2011. Ovidiu Dimbean-Creta va fi Administrator non-executiv. 

c. Departamentul de investitii 

Departamentul de investitii al Administratorului este condus de catre coordonatorul departamentului 

investitii si este alcatuit din departamente specializate pentru Instrumente de debit, instrumente 

corporatiste si Serviciul de analiza. Rolul acestui departament de investitii este acela de a investi 

Activele Fondului de pensii conform politicii investitionale. Comitetului de investitii al 

Administratorului este format din Presedintele Consiliului de administratie, membrii Consiliului si 

Directorul Financiar al Administratorului. 

d. Structura actionariatului 

Structura participatiilor actionarilor la capitalul social al Administratorului este urmatoarea: 

(i). S.C. AIG Life Romania S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. 

Lascar Catargiu, nr. 47-53, Cladirea Europa House, etaj. 4, sector 1, Romania, 

inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 

J40/12746/1998, Cod Unic de Inregistrare 11304080,  ce detine 999 actiuni, 

reprezentand 99,9% din capitalul social al Administratorului. 

(ii). Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, persoana juridica 

poloneza, cu sediul in Varsovia, str. Przemyslowa nr. 26, 00-450, Polonia, 

inregistrata sub nr. KRS0000051561 ce detine 1 (o) actiune, reprezentand 0,1% din 

capitalul social al Administratorului; 

Singurul actionar care detine mai mult de 10% din capitalul social al Administratorului este SC AIG 

Life Romania SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Lascar Catargiu, nr. 47-53, 

Cladirea Europa House, etaj. 4, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12746/1998, Cod Unic de Inregistrare 11304080. 

2. Informatii despre Fondul de pensii 

Datele de identificare ale Fondului de pensii sunt urmatoarele: 

(i). Numele : AIG Fond de Pensii Administrata Privat 
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(ii). Numarul si data autorizatiei de la Comisie : ……………… 

(iii). Gradul nivelului de risc : mediu 

IV. OBIECTIVELE FONDULUI DE PENSII  

Obiectivul Fondului de pensii este in concordanta cu scopul legal de existenta a acestuia si este acela 

de a majora valoarea Contributiilor pe termen lung prin capitalizarea Contributiilor si investirea 

acestora, in conditii de securitate, calitate, lichiditate si profitabilitate, in conditiile legislatiei 

aplicabile, in vederea constituirii unui activ adecvat pentru obtinirea in viitor a unei Pensii private, care 

sa vina in completarea pensiei acordate prin sistemul public de pensii. 

V. CONDITII DE ELIGIBILITATE, MODALITATEA DE ADERARE SI DE DOBANDIRE 

A CALITATII DE PARTICIPANT LA FONDUL DE PENSII 

1. Conditii de eligibilitate 

1.1 Participantii la Fondul de pensii sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

(i). Sunt în vârsta de pâna la 35 de ani, si sunt asigurati potrivit prevederilor art. 5 

alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 

asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care contribuie la 

sistemul public de pensii; 

(ii). Sunt, altele decât cele prevăzute mai sus, în vârstă de până la 45 de ani, si sunt 

deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii;  

(iii). Adera la Fondul de pensii fie prin semnarea unui Act individual de aderare, sau 

sunt repartizati aleatoriu de catre CNPAS, conform prevederilor Legii nr. 

411/2004 ; 

 
1.2 Persoanele care până la data de 31 decembrie 2007 nu au împlinit vârsta de 35 de ani sau care 
împlinesc această vârstă la această dată şi care îndeplinesc prevederile paragrafului 1.1 de mai sus 
trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat. 
 
1.3 Persoanele, altele decât cele prevăzute la paragraful 1.2 care la data de 31 decembrie 2007 nu au 
împlinit vârsta de 45 de ani sau care împlinesc această vârstă la această dată şi care îndeplinesc 
prevederile paragrafului 1.1 pot adera la un fond de pensii administrat privat. 
 
1.4 Aderarea la un fond de pensii administrat privat este o opţiune individuală a 
participantului. 
 
1.5 Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face din propria iniţiativă a 
participantului sau în urma repartizării sale aleatorii de către CNPAS. 
 
1.6 Persoanele prevăzute paragraful 1.2 care nu aderă la un fond de pensii administrat privat în 
termenul de 4 luni stabilit de Lege sunt repartizate aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii 
administrat privat. 
 
1.7 Persoanele prevăzute la paragraful 1.3 pot să adere în orice moment la un fond de pensii 
administrat privat începând cu data iniţierii procedurii de aderare iniţială. 
 

2. Dobandirea calitatii de participant  

Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la paragraful 1 de mai sus dobândeşte calitatea de 

participant la un fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
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(i). a semnat un act individual de aderare sau a fost repartizată aleatoriu de către 

CNPAS la un fond de pensii administrat privat; 

(ii). actul individual de aderare a fost validat de către CNPAS; 

(iii). a efectuat plata unei contribuţii la fondul de pensii administrat privat. 

Aderarea la un fond de pensii este o optiune individuala, oferirea oricarui fel de beneficii colaterale 

fiind interzisa. 

Calitatea de Participant la Fondul de pensii se dobandeste prin semnarea unui Act individual de 

aderare. De asemenea, persoana care nu a aderat la un fond de pensii administrat privat in termen de 4 

luni de la data la care era obligata prin efectul legii, este repratizata aleatoriu de catre institutia de 

evidenta  la un fond de pensii administrat privat, direct proportional cu numarul participantilor fiecarui 

fond de pensii administrat privat la data efectuarii repartizarii. 

Obtinerea acordului de aderare a unui Participant la Fondul de pensii se face de catre Administrator 

sau agenti de marketing. 

Agentul de marketing poate fi o persoana juridica (broker de pensii, intermediar de pensii private, 

consultant de pensii private), infiintata in conformitate cu dispozitiile legale, care are un contract 

incheiat cu Administratorul si care este autorizata de catre Comisie in vederea desfasurarii activitatii 

de marketing  sau o persoana fizica, care are un contract incheiat cu Administratorul sau cu un broker 

de pensii si care a fost avizata de catre Comisie in vederea desfasurarii activitatii de marketing. 

Agentul de marketing va desfasura activitatea de marketing a Fondului de pensii in baza contractului 

incheiat cu Administratorul sau cu un broker de pensii ce are un contract cu Administratorul, avand 

urmatoarele atributii principale : 

(iv). Prezentarea catre potentialul Participant a aspectelor relevante ale continutului si 

termenilor Prospectului, mai ales in privinta drepturilor si obligatiilor partilor 

implicate in Schema de pensii private, a riscurilor financiare, tehnice si de alta 

natura ; 

(v). Obtinerea acordului de adreare a Participantului la Fondul de pensii prin 

semnarea de catre acesta, in mod personal, a unui Act individual de aderare ; 

(vi). Transmiterea catre Administrator a Actului individual de aderare semnat de 

Participant, in original, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data 

semnarii acestuia. 

Forma actului individual de aderare este aceeasi pentru toti Participantii la Fondul de pensii. Actul 

individual de aderare se semneaza in 2 (doua) exemplare originale si se distribuie astfel : un exemplar 

va fi pastrat de catre Participantul care a aderat la Fondul de pensii si un exemplar va fi pastrat de catre 

Administrator. 

O persoana ce indeplineste criteriile de eligibilitate pentru a adera la un fond de pensii administrat 

privat nu poate avea calitatea de participant la mai multe astfel de fonduri de pensii administrate 

privat. 

Participantul la Fondul de pensii nu se poate retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate 

privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributii de asigurari sociale la sistemul public de 

pensii. 
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Toti Participantii la Fondul de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament 

nediscriminatoriu. 

 
3. Încetarea calităţii de participant 

Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat încetează în 
următoarele cazuri: 

(i). prin deschiderea dreptului la pensia privată; 

(ii). prin decesul participantului; 

(iii). prin pensionarea de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea 

activităţii, definită potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Aderarea la un fond de pensii este o optiune individuala, oferirea oricarui fel de beneficii colaterale 

fiind interzisa. 

Calitatea de Participant la Fondul de pensii se dobandeste prin semnarea unui Act individual de 

aderare. De asemenea, persoana care nu a aderat la un fond de pensii administrat privat in termen de 4 

luni de la data la care era obligata prin efectul legii, este repratizata aleatoriu de catre institutia de 

evidenta  la un fond de pensii administrat privat, direct proportional cu numarul participantilor fiecarui 

fond de pensii administrat privat la data efectuarii repartizarii. 

Obtinerea acordului de aderare a unui Participant la Fondul de pensii se face de catre Administrator 

sau agenti de marketing. 

Agentul de marketing poate fi o persoana juridica (broker de pensii), infiintata in conformitate cu 

dispozitiile legale, care are un contract incheiat cu Administratorul si care este autorizata de catre 

Comisie in vederea desfasurarii activitatii de marketing  sau o persoana fizica, care are un contract 

incheiat cu Administratorul sau cu un broker de pensii si care a fost avizata de catre Comisie in 

vederea desfasurarii activitatii de marketing. 

Agentul de marketing va desfasura activitatea de marketing a Fondului de pensii in baza contractului 

incheiat cu Administratorul sau cu un broker de pensii ce are un contract cu Administratorul, avand 

urmatoarele atributii principale : 

(iv). Prezentarea catre potentialul Participant a aspectelor relevante ale continutului si 

termenilor Prospectului, mai ales in privinta drepturilor si obligatiilor partilor 

implicate in Schema de pensii private, a riscurilor financiare, tehnice si de alta 

natura ; 

(v). Obtinerea acordului de adreare a Participantului la Fondul de pensii prin 

semnarea de catre acesta, in mod personal, a unui Act individual de aderare ; 

(vi). Transmiterea catre Administrator a Actului individual de aderare semnat de 

Participant, in original, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data 

semnarii acestuia. 

Forma actului individual de aderare este aceeasi pentru toti Participantii la Fondul de pensii. Actul 

individual de aderare se semneaza in 2 (doua) exemplare originale si se distribuie astfel : un exemplar 
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va fi pastrat de catre Participantul care a aderat la Fondul de pensii si un exemplar va fi pastrat de catre 

Administrator. 

O persoana ce indeplineste criteriile de eligibilitate pentru a adera la un fond de pensii administrat 

privat nu poate avea calitatea de participant la mai multe astfel de fonduri de pensii administrate 

privat. 

Participantul la Fondul de pensii nu se poate retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate 

privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributii de asigurari sociale la sistemul public de 

pensii. 

Toti Participantii la Fondul de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament 

nediscriminatoriu. 

Principalele drepturi si obligatii ale Participantilor la Fondul de pensii sunt reglementate de Legea nr. 

411/2004 si Norme. 

VI. CONDITIILE INCEPERII SI PLATII PENSIEI PRIVATE 

Activul personal al Participantului poate fi folosit in mod exclusiv pentru achizitionarea unei Pensii 

private de la un furnizor de pensii private, ales de catre Participant. 

Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de Pensie privata daca Participantul indeplineste 

conditiile legale. 

Dreptul la pensie privata al oricarui Participant se deschide de la data indeplinirii conditiilor de 

pensionare pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 

19/2000. Pensia privata se plateste Participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura 

speciala sau reprezentantului legal al acestuia.  

Cheltuielile ocazionate de plata Pensiei private se suporta de catre Participant. 

VII. CONDITII DE ACORDARE A PRESTATIILOR PRIVATE IN CAZURI SPECIALE 

Activul personal  net poate fi folosit si in alt scop decat achizitionarea unei pensii private, in 

urmatoarele cazuri expres si limitativ prevazute de Lege: 

(i). in cazul Beneficiarilor care nu au calitatea de Participant;  

(ii). in cazul Participantilor pensionati de invaliditate pentru afectiuni care nu mai 

permit reluarea activitatii, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000 si al caror 

Activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o Pensie 

privata; sau 

(iii). in cazul Participantilor al caror Activ personal net la data retragerii este prea mic 

pentru a putea primi o Pensie privata. 

In termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea incadrarii in una dintre situatiile de mai sus, 

persoana indreptatita primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, 

la cerere. In cazul nerespectarii termenului de 30 de zile calendaristice mentionat, Administratorul 

datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in acelasi cuantum cu cele stabilite pentru neplata 

obligatiilor bugetare.  

In cazul invaliditatii Participantului, mentionat la pct. (ii) de mai sus, acesta poate obtine, de la data 

pensionarii:  
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(a) o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca 

Activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contributie, nu este 

suficient pentru acordarea unei Pensii private minime stabilite prin normele 

Comisiei;  

(b) o pensie privata, daca Activul sau personal net este suficient. 

In cazul Participantului mentionat la pct. (iii) de mai sus,  acesta va primi o plata unica sau plati 

esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere.  

In cazul decesului unui Participant inainte de deschiderea dreptului la Pensia privata, Beneficiarilor li 

se deschide cate un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit Participantul decedat, in care se 

transfera activele cuvenite fiecaruia. Drepturile acestor Beneficiari sunt aceleasi cu cele ale 

Participantilor la acel fond de pensii. Astfel, Beneficiarul are dreptul, dupa caz, la:  

(a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, daca are calitatea de 

participant la un alt fond de pensii;  

(b) plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, fara a 

datora penalitati, daca nu are calitatea de Participant.  

Plata drepturilor Beneficiarului se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestora. 

In cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau resedintei in alta tara, stat membru al Uniunii 

Europene sau apartinand Spatiului Economic European, Participantul si Beneficiarul pastreaza dreptul 

la pensia privata castigata in cadrul schemelor de pensii private din Romania si aceasta se plateste in 

acel stat, in cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente platii. 

VIII. POLITICA DE INVESTITII 

1. Declaratia Administratorului privind politica investitionala a Fondului de pensii 

Politica investiţională a Fondului de pensii urmăreşte să atingă cel mai înalt grad posibil de siguranţă a 

Activelor Fondului de pensii, maximizarea rentabilităţii investiţiei in conditiile gradului de risc 

asumat. Activităţile de investiţii sunt desfăşurate în aşa fel încât să ducă la dobândirea unei creşteri 

stabile a valorii unităţii de fond pe termen lung, dar şi la menţinerea unei alocări optime a Activelor 

Fondului de pensii. Rata profitabilităţii Fondului de pensii nu va fi, in nici un caz, mai mică decât rata 

profitabilităţii minime a tuturor fondurilor de pensii administrate privat din România, aşa cum aceasta 

este stabilită de Comisie de-a lungul a patru trimestre consecutive. 

Strategia investiţională a Fondului de pensii este focalizată pe minimizarea riscurilor investiţionale şi 

realizarea unei rate a rentabilităţii, pe termen lung, situata deasupra mediei.  

Principalele active vor fi reprezentate de titluri de stat, care au cel mai înalt grad de siguranţă dintre 

instrumentele financiare disponibile. Actiunile sunt utilizate pentru implementarea celeilalte 

componente a strategiei investitionale, şi anume maximizarea rentabilităţii investiţiei.  Într-o economie 

cu o rată mare a creşterii economice, investiţiile in actiuni permit o rată mai mare a rentabilităţii pe 

termen lung faţă de titlurile de stat.  

Politica investiţională a Administratorului este stabilită de Consiliul acestuia în baza recomandărilor 

primite de la Comitetul de Investiţii şi care au fost formulate în urma unei analize cuprinzătoare a 

rezultatelor politicii curente privind portofoliul, a condiţiilor şi oportunităţilor de piaţă precum şi a 

perspectivelor economice. 
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2. Procedura de modificare a politicii investitionale 

Modificarea politicii investiţionale a Fondului de pensii este iniţiată atunci când Comitetul de investiţii 

înaintează Consiliului o propunere de modificare care constă in cel puţin câteva din următoarele 

elemente: 

(i). analiza portofoliului curent şi a strategiei investiţionale – performanţă şi riscuri; 

(ii). analiza condiţiilor de piaţă; 

(iii). modificările propuse, inclusiv previziunile referitoare la profitabilitatea 

portofoliului, lichiditate şi riscuri pentru următorii trei - cinci ani. 

Consiliul analizează propunerile Comitetului de investiţii şi hotărăşte asupra adoptarii lor. 

Modificările politicii investiţionale vor fi cuprinse în Prospect. 

3. Pieţele financiare în care Administratorul Fondului de pensii efectuează investiţii, 

structura portofoliului şi riscurile asociate structurii portofoliului 

Priorităţile politicii investiţionale urmărite de Administrator au în vedere siguranţa Activelor Fondului 

de pensii şi maximizarea profiturilor pe termen lung, dar şi menţinerea profitabilităţii Fondului de 

pensii la o rată care nu va fi mai mică decât rata profitabilităţii minime stabilită pentru toate fondurile 

de pensii administrate privat din România, stabilita de către Comisie pentru o perioadă de patru 

trimestre consecutive. Activităţile investiţionale constau într-o selecţie atentă a Instrumentelor 

financiare, precedată de analiza aprofundată a acestora atât la nivel macro cât şi micro. În plus, politica 

investiţională plasează accentul pe diversificarea Activelor Fondului de pensii, un aspect cheie în 

vederea siguranţei activelor aflate în administrare. 

În acord cu aceste principii, o bună parte din portofoliul de investiţii al Fondului de pensii este 

alcătuită din obligaţiuni şi titluri de stat, emise de Ministerul Economiei si Finanţelor din România şi 

de organismele guvernamentale echivalente ale altor membri ai Uniunii Europene şi ai Spatiului 

Economic European („Titluri de stat”). Aceste instrumente financiare sunt potenţial libere de orice 

riscuri de insolvabilitate (riscul emitentului) şi, ca atare, sunt principala modalitate de investitie cu 

maxim de siguranţă în viitoarele beneficii care vor fi primite la pensionare. 

Obligatiunile emise de trezoreriile de stat şi alte entităţi private sunt expuse riscului fluctuaţiei ratelor 

dobânzilor de pe piaţă, care afectează valoarea curentă a investiţiilor Fondului de pensii şi rata 

rentabilităţii investiţiilor. Pentru a minimiza efectele negative ale modificărilor ratelor dobânzilor 

asupra valorii portofoliului investiţional, directorii departmentului de investiţii al Administratorului 

monitorizează continuu sensibilitatea la aceste schimbări. Prin structurarea portofoliului şi selectarea 

Instrumentelor financiare cu date de scadenţă diferite, este optimizată durata întregului portofoliu de 

obligaţiuni, anticipând de asemenea viitoarele modificări ale ratelor dobânzilor. 

În cazul achiziţionării de obligaţiuni şi alte titluri de creanţă emise de alte entităţi decât trezoreriile de 

stat, directorii departamentului de investitii al Administratorului vor evalua bonitatea financiară a 

emitentului pentru a reduce la minim riscul insolvabilităţii inerente unor astfel de investiţii. Aceste 

obligaţiuni sunt, de asemenea, expuse riscului lichidităţii rezultând din valoarea lor de emitere scăzută 

sau din numărul redus de obligaţiuni disponibile pe piaţă. Anterior fiecărei investiţii de active, se 

evaluează riscurile pe care aceste valori mobiliare le au, în vederea luării celor mai bune decizii 

privind investiţiile. 
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Acţiunile şi alte titluri de valoare reprezintă, de asemenea, o parte importantă a portofoliului de 

investiţii. Instrumentele financiare trebuie să aducă un profit cat mai ridicat pentru Participanţii la 

Fondul de pensii pe termen lung. Cum acestea comportă, în mod inerent, un grad mai mare de risc, 

obiectivul principal al persoanelor care se ocupă de investiţiile Fondului de pensii este de a asigura o 

alocare şi diversificare foarte atentă a portofoliului de acţiuni. 

Riscul de baza pe care il implica investiţiile in acţiuni este riscul specific referitor la preţul per acţiune, 

care este determinat în particular de situaţia existentă pe piaţa financiară pe care societatea a emis 

acţiunile. Conducatorul departamentului de investitii al Administratorului va limita riscul specific 

printr-o selecţie atentă care va avea la bază o analiză fundamentata a emitentului şi diversificarea 

portofoliului în aşa fel încât modificările de preţ care le-ar putea afecta negativ sunt compensate prin 

modificările corespunzătoare ale preţurilor celorlalte tipuri de acţiuni din portofoliu. Diversificarea 

portofoliului face posibilă reducerea sau eliminarea completă a riscurilor specifice. Cu toate acestea, 

această diversificare a portofoliului nu poate genera o reducere a riscurilor sistemice aferente 

fluctuaţiilor de pe piaţa actiunilor in ansamblu. Ca atare, în vederea reducerii riscului sistemic, se 

foloseşte o alocare activă a portofoliului investiţional între actiuni şi alte tipuri de Instrumente 

financiare. Aceasta înseamnă că structura întregului portofoliu investiţional este ajustată pe o bază 

constantă la condiţiile macroeconomice aflate în continuă schimbare, situaţia bursei de valori, precum 

şi la tendinţa de dezvoltare a pieţelor globale. 

Efectuarea de investiţii atât în titluri de creanţă cât şi în actiuni implica riscului de lichiditate, riscul 

ocazionat de incapacitatea de a vinde Instrumentele financiare fără efecte negative asupra preţurilor 

acestora. Pentru a evita dificultăţile la vânzarea sau cumpărarea activelor pe piaţa secundară, Fondul 

de pensii va investi în principal în active cu un grad mare de lichiditate. 

Investirea unei părţi din Activele Fondului de pensii în depozite la termen are ca scop asigurarea unei 

lichidităţi adecvate şi sigure a acestuia. Acest tip de investiţii implică riscul insolvabilităţii băncii in 

care sunt plasaet depozitele. Pentru a elimina riscul pierderii unei parti a activelor investite sub forma 

de depozite, conducatorul departamentului de investitii al Administratorului aplică proceduri menite să 

evalueze bonitatea şi situaţia financiară a băncilor la care sunt efectuate depozitele. 

În cadrul activităţilor investiţionale, nu se poate evita riscul de tranzactionare, referitor la realizarea 

corectă de către parteneri a tuturor instrucţiunilor referitoare, de exemplu, la plata efectuată la termen 

sau livrarea valorilor mobiliare, fie acestea obligaţiuni ori titluri de valoare. Directorii departamentului 

de investitii al Administratorului reduc acest risc prin selecţia atentă a partenerilor cu o situaţie 

financiară stabilă.  Atunci când se decide intrarea într-un parteneriat, ratele de risc alocate acestora de 

agenţiile de rating de recunoaştere internaţională cum ar fi Standard & Poor’s sau Moody’s joacă de 

asemenea un rol important. Minimizarea riscului de lichidare a tranzacţiei este de asemenea asigurată 

de Depozitar prin controlul şi lichidarea tuturor tipurilor de tranzacţii desfăşurate de Fondul de pensii. 

Un alt tip de risc este cel juridic, referitor la posibilele schimbări ale cadrului legislativ, în special cu 

privire la mediul de afaceri, funcţionarea sistemului asigurărilor sociale sau mediul fondurilor de 

pensii (limite investiţionale, categorii de investiţii acceptabile, etc.). Astfel de schimbări pot avea un 

efect negativ asupra performanţelor financiare ale emitenţilor de titluri de valoare sau capacităţile 

investiţionale ale fondurilor de pensii. Directorii departamentului de investitii al Administratorului 

monitorizează îndeaproape şi analizează tendinţele de dezvoltare din mediul politic care ar putea 

genera schimbări legislative, în aşa fel încât riscurile de tip juridic să fie reduse pe cât posibil. 
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Reducerea riscului investiţional implicat de concentrarea excesivă a investiţiilor într-un singur tip de 

instrument sau în instrumente aparţinând unui singur emitent apare ca rezultat al   legislaţiei care 

impune anumite valori prag care trebuie să fie respectate de toate fondurile de pensii administrate 

privat.  Administratorul aplică, de asemenea, propriile restricţii şi limite de natură internă atât asupra 

investiţiilor Fondului de pensii, cât şi asupra procesului investiţional în sine în vederea reducerii 

riscurilor implicate de investirea activelor pe care le deţine. Instrumentele financiare în care Fondul de 

pensii îşi investeşte activele în niciun caz nu vor depasi limitele impuse prin articolul 25 al Legii nr. 

411/2004, astfel: 

(i). 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;  

(ii). titluri de stat emise de Ministerul Economiei si Finanţelor 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;  

(iii). 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;  

(iv). 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;  

(v). 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;  

(vi). 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;  

(vii). 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;  

(viii). titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori 

mobiliare din România sau din alte ţări, în procent de până la 5% din valoarea 

totală a Activelor Fondului de pensii;  

(ix). alte forme de investiţii prevăzute de Norme. 

In functie de natura emitentului de Instrumente financiare in care Administratorul va investi Activele 

Fondului de pensii, procentele maxime sunt: 
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(i). 5% din Activele Fondului de pensii pot fi investite intr-o singura societate 

comerciala sau in fiecare categorie de active ale acesteia, fara a depasi in total 

5%; 

(ii). 10% din Activele Fondului de pensii pot fi investite in activele unui grup de 

emitenti si persoanelor afiliate lor. 

In tabelul urmatorl sunt prezentate informatii privind alocarea activelor din structura portofoliului 

Fondului de pensii: 

Clasa de active 
Limite de 

variaţie 
Ţintă 

Valori mobiliare (Obligatiuni) 65-85% 70% 

Titluri de stat si certificate de trezorerie emise de Ministerul Economiei si 
Finantelor din Romania, de state membre ale  Uniunii Europene sau 
apartinand  Spatiului Economic European 

40-70% 55% 

- Obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale cotate la 
burse de valori autorizate(BM, BERD, BEI etc) 

0-10% 5% 

- Obligatiuni guvernamentale emise de state din afara Spatiului Economic 
European (SUA, Canada, Japonia) 

0-20% 10% 

Valori mobiliare (Actiuni) 15-35% 30% 

- valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate 
din România 

0-35% 5% 

- valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate 
din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului 
Economic European  

0-20% 10% 

- Obligatiuni emise de autoritatile locale din Romania, Uniunea 
Europeana sau in Spatiul Economic European 

0-20% 10% 

- valori mobiliare, emise de state terte   0-10% 5% 

   

 

Abaterile temporare de la limitele mentionate mai sus, cauzate de modificari ale pretului Activelor 

Fondului de pensii precum si de intrarile si iesirile de numerar, vor fi rectificate in termen de o luna de 

la data aparitiei lor.  

Autorizarea de catre Comisie a Prospectului Schemei de pensii private a Fondului de pensii nu 

reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale Fondului de pensii. 

Autorizarea de catre Comisie a Prospectului Schemei de pensii private a Fondului de pensii nu implica 

in niciun fel aprobarea sau evaluarea de catre Comisie a calitatii plasamentului in Instrumente 

financiare si nu ofera nicio garantie Participantului. 

Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. 

 

IX. REGIMUL FISCAL AL OPERATIUNILOR FONDULUI DE PENSII 
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 investitiile Fondului de pensii si rezultateale 

investirii sunt scutite de impozit. 

De asemenea, conform Codului fiscal roman (art. 141 alin 2 lit. a pct. 6) activitatea Administratorului 

este scutita de taxa pe valoare adaugata. 

X. PROCEDURA DE CALCUL AL VALORII ACTIVULUI NET SI AL VALORII 

UNITATII DE FOND 

Procedura de calcul a valorii activului net se stabileste in conformitate cu Normele emise de Comisie. 

Valorile vor fii publicate pe site-ul administratorului www.aigpensii.ro 

1. Procedura de evaluare a activelor  

Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piata reglementata sunt evaluate la preţul de închidere 

al principalei secţiuni a pieţei pentru ziua de calcul. În cazul în care un titlu este tranzacţionat pe mai 

multe pieţe, va fi folosit preţul de închidere de pe piaţa pe care au fost cumpărate majoritatea titlurilor. 

Instrumentele pieţei monetare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, sunt evaluate prin 
metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 
 

Instrumentele financiare cu venituri fixe sunt evaluate prin metoda bazata pe recunoasterea zilnica a 

dobanzii aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului (metoda „Costului amortizat”). 

Sumele din conturi curente sunt evaluate prin luarea in considerare a soldului disponibil la data pentru 

care se efectueaza calculul. 

In calculul activului net se iau in considerare sumele in tranzit, precum si sumele in curs de decontare, 

acestea fiind evaluate la valoarea nominala inregistrata in contabilitate. 

Inregistrarea in portofoliul fondului de pensii a tranzactiilor cu instrumente financiare se face la data 

efectuarii respectivei tranzactii. 

Evaluarea instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata trebuie sa ia in 

considerare marcarea la piata pe care aceste instrumente sunt tranzactionate. Marcarea se face la preţul 

de închidere al principalei secţiuni a pieţei pentru ziua de calcul. În cazul în care un astfel de 

instrument financiar derivat este tranzacţionat pe mai multe pieţe, va fi luat în considerare preţul de 

închidere de pe piaţa pe care a fost cumpărat. 

Acţiunile nou emise care urmeaza sa fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt evaluate 

la preţul din ofertă publică primara in care au fost achizitionate respectivele actiuni, cu condiţia ca 

aceste acţiuni să fie inscrise la tranzactionare în interval de un an de la data emiterii. 

Instrumentele financiare cu venit fix nou emise care urmeaza sa fie admise la tranzactionare se 

evalueaza prin metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei scurse de la data 

efectuarii plasamentului (metoda „Costului amortizat”) cu condiţia ca acestea să fie listate în interval 

de un an de la data emiterii. 

Dividendele şi acţiunile distribuite cu titlu gratuit vor fi luate in calculul Activelor Fondului de pensii 

net începând cu data incasarii contravalorii acestora in contul curent al Fondul de pensii sau de la data 

la care majorarea capitalului social este înregistrată la depozitarul central. 

Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv tranzacţionate pe o piaţă reglementată 

sunt evaluate la preţul de închidere al principalei secţiuni al pieţei din zoua de calcul. În cazul în care o 
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titlul de participare este tranzacţionat pe mai multe pieţe, va fi luat în considerare preţul de închidere 

de pe piaţa pe care a fost cumpărat acesta. 

Pentru acţiunile care nu sunt tranzacţionate mai mult de 30 de zile, evaluarea se va face la valoarea 

minimă dintre preţul mediu de achiziţie ponderat cu volum şi valoarea contabilă per acţiune. Valoarea 

contabilă per acţiune este determinată prim raportarea pozitiei „Capitaluri proprii” din ultimul bilant 

contabil depus la Ministerul Economiei si Finantelor sau echivalent in statele membre ale Uniunii 

Europene sau terte statea, la numărul total de acţiuni emise. 

Acţiunile delistate nu vor fi păstrate în portofoliul Fondului de pensii pentru mai mult de doi ani de la 

data delistării lor. 

2. Procedura de calcul al Activului total net al Fondului de pensii 

Calculul valorii Activului total net al Fondului de pensii se face în concordanţă cu procedurile 

stipulate în Legea nr. 411/2004 si in Norme. 

Valoarea totala a activelor Fondului de pensii se calculeaza zilnic prin însumarea valorii tuturor 

activelor din portofoliul Fondului de pensii evaluate în acord cu regulile enumerate mai sus. 

Obligatiile Fondului de pensii sunt constituite din comisionul de administrare şi taxele de auditare a 

Fondului. 

Valoarea unităţii Fondului de pensii („Unitati de fond”) la o anumită dată este calculată prin 

împărţirea valorii Activului total net al Fondului de pensii la numărul de unităţi de fond la aceeaşi 

dată.  Numărul Unităţilor de fond reprezintă diferenţa dintre numărul total de unităţi emise şi numărul 

total de unităţi anulate ca urmare a plăţii drepturilor in caz de invaliditate sau deces al participantului 

sau a transferului activului personal al acestuia. 

Valoarea unei Unităţi de fond este calculată în fiecare zi lucrătoare şi este valabila pentru ziua 

lucrătoare anterioara efectuarii calculului. 

Sumele denominate în valute străine sunt transformate în funcţie de cursul de schimb publicat de 

Banca Naţională a României pentru ziua efectuării calculului. 

XI. PROCEDURA DE CALCUL AL RATEI ANUALE A RENTABILITATII FONDULUI 

DE PENSII SI MODALITATEA PUBLICARII ACESTEIA 

Calculul ratei rentabilitatii anuale a Fondului de pensii se face în conformitate cu procedurile stipulate 

în Norme.  Rata rentabilitatii anuale a Fondului de pensii va fi publicată lunar pe website-ul 

Administratorului. 

XII. CARACTERISTICI ALE CONTURILOR INDIVIDUALE ALE PARTICIPANTILOR 

Fiecare Participant are un cont individual în care sunt înregistrate Contribuţiile, transferurile şi alte 

tranzacţii aferente. Activele personale ale Participantului sunt calculat zilnic în termenii Unităţilor de 

fond, numărul de Unităţi de fond ale contului individual fiind exprimat în cifre cu şase zecimale.  

Valoarea Activelor personale ale Participantului se calculează prin înmulţirea numărului de Unităţi de 

fond cu valoarea Unităţii de fond la data efectuării calculelor. 

Participantul este proprietarul activelor personale existente în cont. Activele personale nu pot face 

obiectul unor proceduri de executare silită sau tranzacţionării, sub sancţiunea nulităţii documentelor 

respective. Activele personale nu pot fi gajate sau cesionate, nu pot fi folosite drept modalitate de 

acordare sau garantare a creditelor, sub sancţiunea nulităţii. 
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XIII. MODALITAEA DE TRANSFORMARE IN UNITATI DE FOND A CONTRIBUTIILOR 

SI TRANSFERURILOR DE LICHIDITATI IN CONTURILE INDIVIDUALE ALE 

PARTICIPANTILOR 

Contribuţiile la Fondul de pensii sau transferurile de la alte fonduri de pensii sunt transformate în 

Unităţi de fond în termen de 2(două) zile lucrătoare de la data incasarii acestora, aşa cum se prevede la 

art. 49 al Legii nr. 411/2004, cu condiţia ca toate informaţiile necesare să fi fost furnizate de 

Participant. Conversia este efectuată împărţind suma contribuită sau transferată la valoarea 

corespunzătoare a Unităţii de fond la data la care a fost depusă Contribuţia în conturile Fondului de 

pensii.  

Alocarea de Unităţi de fond în contul individual al unui Participant se realizează în acelaşi timp. 

XIV. NIVELUL MAXIM, STRUCTURA CHELTUILELIOR SI RESURSELE FINANCIARE 

ALE FONDULUI 

Administratorul stabileste comisioanele percepute conform prevederilor art. 88 din Legea nr. 

411/2004. Nivelul şi structura comisioanelor percepute de catre Administrator este după cum urmează: 

(i). un procent de 2,5% din Contribuţii este dedus din Contribuţie anterior conversiei 

în Unităţi de fond şi transferat către Adminsitrator; 

(ii). un procent de 0,6% anual din valoarea Activului total al Fondului de pensii, 

calculat zilnic ca parte a obligaţiilor Fondului de pensii şi transferat lunar către 

Administrator. Valoarea zilnica inregistrata este 0,6% / 12 / numar de zile din 

luna respectiva x valoarea activului din ziua curenta. Valoarea totala a tuturor 

obligatiilor acumulate zilnic pe parcursul unei luni, reprezentand comisionul de 

administrare, se transfera din contul fondului de pensii in contul administratorului 

in maxim cinci zile lucratoare ale lunii urmatoare. 

Taxa de auditare a fondului este echivalentul in RON a xxxxxx EURO + TVA pentru o valoare a 

activului fondului de maximum xxxxx mil. RON si de xxxxx EURO + TVA pentru o valoare a 

activului fondului mai mare de xxxxx mil. RON si taxe rapoarte speciale in cazul in care sunt solicitate 

de catre Comisie in limita a echivalentului in RON a xxxxx EURO + TVA.  

Resursele financiare ale fondului se constituie din: 

1. contributiile nete convertite in unitati de fond; 

2. drepturile cuvenite beneficiarilor si nerevednicate in termenul general de prescriptie; 

3. dobanzile si penalitatile de intarziere afarente contributiilor nevirate in termen; 

4. sumele provenite din investirea veniturilor prevazute la litera a-c 

XV. MODALITATILE DE TRANSFER LA UN ALT FOND DE PENSII SI VALOAREA 

PENALITATILOR 

Transferul Participantilor la un alt fond de pensii administrat privat este liber, cu conditia respectarii 

procedurilor legale. 

Participanţii care doresc să îşi transfere Activele personale către un alt fond de pensii administrat 

privat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii prevazute la art. 39 din Legea nr. 411/2004: 
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(i). să notifice Administratorul, în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte de data aderarii 

efective la alt fond de pensii administrat privat; 

(ii). să transmita Administratorului o copie a noului act de aderare la un alt fond de 

pensii administrat privat. 

Transferul va produce efecte incepand din prima zi lucrătoare după cele 30 (treizeci) de zile ale 

perioadei de notificare. 

In cazul in care transferul se efectueaza mai devreme de doi ani de la data aderarii la AIG Fondul de 

Pensii administratorul va percepe o penalitate de transfer in cuantum de 5%, procent aplicat Activului 

personal al participantului.  

Transferurile se vor face in conformitate cu normele Comisiei. 

XVI. CONDITII PENTRU INCEPEREA PLATII BENEFICIILOR 

Activul personal al participantilor la Fond poate fi folosit in mod exclusiv pentru achizitionarea unei 

pensii private oferite de un furnizor de pensii private. Participantii sunt indreptatiti sa primeasca pensie 

privata la data indeplinirii conditiilor de varsta aplicabile sistemului public de pensii. 

Beneficiarii, participantii pensionati pe caz de boala, in conformitate cu prevederile legii 19/2000 al 

caror activ personal net la adata pensionarii este prea mic pentru a permite primirea unei pensii private 

sunt exonerati de obligatia de a cumpara o pensie privata. Administratorul fondului va face o plata 

unica (sau, la cerere, o serie de plati periodice pe o perioada de maxim cinci ani) in 30 de zile 

calendaristice din momentul in care persona respectiva face dovada ca se afla in situaia prevazuta mai 

sus. 

In cazul in care beneficiarul decedeaza inaintea stabiliri pensiei private, Administratorul fondului 

deschide beneficiarului un cont in fond cu ultima contriutie a participantului decedat si transfera in 

acest cont activul la care era indereptatit participantul. Beneficiarii care sunt participanti la alt Fond 

pot sa combine cele doua conturi. Beneficiarii care nu sunt participanti la un alt Fond primesc activele 

sub forma unei plati unice (sau, la cerere, o serie de plati periodice pe o perioada de maxim cinci ani), 

in 10 zile lucratoare de la data primirii unei cereri scrise in acest sens. 

XVII. GARANTIILE ADMINISTRATORULUI 

Administratorul Fondului de pensii garantează următoarele: 

(i). Constituirea si mentinerea unui volum al provizioanelor tehnice, in conformitate 

cu prevederile Legii nr. 411/2004; 

(ii). Separarea Activelor Fondului de pensii de cele proprii, acestea fiind organizate, 

evidentiate si administrate distinct. 

(iii). Activul personal nu va fii mai mic decat suma contributiilor platite diminuate cu 

comisionele legale si penalitatile de transfer; 

XVIII. OBLIGATIILE DE RAPORTARE SI INFORMARE ALE ADMINISTRATORULUI 

1. Obligatii de raportare 

Conform prevederilor legale, Administratorul este obligata sa realizeze urmatoarele 

raportari catre Comisie in legatura cu activitatea sa: 
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(i). un raport anual, care contine informatii corecte si complete despre activitatea 

desfasurata in anul calendaristic precedent si care de asemenea se publica;  

(ii). un raport lunar, care contine informatii privind investitiile Fondlui de pensii si 

care cuprinde cel putin: (a) structura portofoliului de investitii din perioada de 

raportare; (b) procentul Activelor Fondului de pensii investit intr-o singura 

societate comerciala sau in fiecare clasa de active ale acesteia; (c) procentul 

Activelor Fondului de pensii investit, in cazul activelor unui singur emitent; (d) 

modul de transmitere si publicare a acestuia; 

(iii). un raport asupra modificarilor provizioanelor tehnice care sa reflecte modificarile 

acestora si schimbarile survenite in riscurile acoperite, care se depune la fiecare 3 

ani (acest raport este necesar in cazul in care se doreste calcularea provizioanelor 

tehnice o data la 3 ani si nu anual); 

(iv). raportarea periodica a declaratiei privind politica de investitii, conturile si 

rapoartele anuale, rapoarte interne intermediare; evaluari actuariale si previziuni 

detaliate; studii privind activele si pasivele; dovezi ale respectarii principiilor 

politicii de investitii; dovezi ale platii contributiilor conform planificarii; rapoarte 

ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale, precum si orice alte 

documente necesare supravegherii; 

(v). comunicarea valorii Activului total net si a valorii Unitatii de fond, calculate 

zilnic de catre Administrator conform prevederilor legale aplicabile; 

(vi). in cazul unor neconcordante intre valorile initiale determinate de Administrator si 

Depozitar privind valoarea Activului total net si a Unitatii de fond, comunicarea, 

in ziua calendaristica urmatoare, a valorilor corecte ale Activului total net si 

Unitatii de fond, stabilite de catre Administrator si Depozitar pe baza 

reglementarilor Comisiei; 

(vii). comunicarea, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, a ratei de rentabilitate a 

Fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni, calculata de Administratorul care a 

primit Contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni. 

2. Obligatii de informare 

Administratorul are obligatia de a informa corespunzator Participantii la Fondul de 

Pensii despre activitatea acestuia, in principal prin: 

(i) Administratorul informeaza anual, în scris, pe fiecare participant, la ultima adresa 

comunicata, despre: activul personal, respectiv numarul de unitati de fond si valoarea 

acestora, precum si despre situatia administratorului; 

(ii) Administratorul este obligat sa transmita participantului si beneficiarului sau, dupa caz, 

reprezentantilor acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informatie relevanta 

privind schimbarea regulilor schemei de pensii;   

(iii) Administratorul pune, la cerere, la dispozitia participantilor si beneficiarilor sau, dupa 

caz, a reprezentantilor acestora declaratia privind politica de investitii, conturile si rapoartele 

anuale;  
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(iv) Fiecare participant sau beneficiar primeste, de asemenea, la cerere, informatii detaliate si 

de substanta privind: riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, daca este cazul, 

portofoliul existent de investitii, precum si informatii privind expunerea la risc si costurile 

legate de investitii; 

(v) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicita, pe lânga informarile la care are 

dreptul potrivit alin. (i) - (iv), informatii suplimentare privind participarea sa la un fond de 

pensii, administratorul este obligat, contra cost, sa-i ofere aceste informatii; 

    (vi) Tariful serviciului prevazut la alin. (5) se stabileste anual de catre Comisie;  

 (vii) În cazul în care un participant la o schema de pensii private din România îsi schimba 

locul de munca, domiciliul sau resedinta într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau 

apartinând Spatiului Economic European, administratorul îi va comunica, în scris, informatii 

adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privata si optiunile sale posibile în acest caz.  

Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie a 

informaţiilor. 

XIX. PROCEDURA DE MODIFICARE A PROSPECTULUI 

Autorizarea şi modificarea Prospectului este responsbailitatea Consiliului, cu avizul Comisiei conform 

cerinţelor din Norme privind prospectul schemei de pensii private, emisa de Comisie. 

Prospectul modificat se publică cu respectarea normei privind informaţiile conţinute 
în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora. 
 
Prospectul se republică integral, pe pagina de web a administratorului, după fiecare modificare avizată 
de Comisie. 
 
De asemenea, republicarea prospectului se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional. 
 

XX. INFORMATII DESPRE DEPOZITAR 

Depozitarul Fondului de pensii este Raiffeisen Bank S.A., cu sediul social in  Piaţa Charles de Gaulle 

nr. 15, sector 1, Bucureşti, România, inregistrat la Registrul Comertului sub nr J40/44/1991 Cod unic 

de inregistrare RO 361820 detinator al autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei nr A 000003 

din 1.07.1994, inscris in Registrul Comisiei sub nr ..................avizat de Comisie sub nr.................., 

telefon (021)3061270, fax (021) 312 0273 adresa web www.raiffeisen.ro , e-mail custody@rzb.ro  

Activitatea de depozitare se desfasoara in baza contractului de depozitare nr.................... din data de 

.................... 

XXI. INFORMATII DESPRE AUDITORUL FINANCIAR EXTERN 

Auditorul financiar extern este Pricewaterhousecoopers Audit SRL, cu sediul social în str. Costache 

Negri nr. 1 - 5, sector 5, Bucureşti, România, inregistrat la Registrul Comertului sub nr 

J40/17223/1993 Cod unic de inregistrare RO4282940 detinator al autorizatiei nr006/25.06.2001 

eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inscris in Registrul Comisiei sub 

nr....................., avizat de Comisie sub nr................ din....................., telefon (021) 20 28 500, fax 20 

28 600 adresa web www.pwc.com/ro/ e-mail ..................... 

Activitatea de audit financiar a Fondului de pensii se desfasoara in baza contractului de audit 

nr...................... din ....................... 
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XXII. CONTRACTUL DE ADMINISTRARE A FONDULUI DE PENSII 
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CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE 

 

Prezentul Contract de Administrare (prezentul „Contract”) a fost incheiat la data de 17 iulie 2007 de 
catre si intre: 

 

Societatea de Pensii AIG Fond de Pensii S.A., cu sediul in Bulevardul Lascar Catargiu, Europe 
House nr. 47-53, etaj 4, sector 1, Bucuresti, Romania., persoana juridica româna, inregistrata la Oficiul 
National al Registrului Comertului sub nr.J40/13196/9.07.2007, cod unic de inregistrare 22080817, 
cod IBAN RO06CITI0000000650087003, deschis la Citibank Bucuresti, autorizat ca administrator de 
fonduri de pensii administrate privat prin decizia nr. ●  din data de ●  emisa de Comisia de 
Suprevaghere a Sistemului de Pensii Private („Comisia”), inregistrata in Registrul Comisiei sub nr. ● , 
reprezentata legal prin Mihai Coca-Cozma posesor al CI, seria RD, nr. 225813, eliberat de Sectia 6, la 
data de 31.01.2002, cod numeric personal 1680112410014 in calitate de Director General, 
(„Administratorul”) 

si 

1. Theodor-Petre Alexandrescu, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti,str. G-ral 
Atanasie Demosthen, nr. 29, et. 1, ap. 3, Sector 5, posesor al CI, seria RX, nr. 255477, 
eliberat de Sectia 17, la data de 21.01.05, cod numeric personal 1690813450011, in 
calitate de fondator; 

 

2. Mihai Coca-Cozma, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Sold. Florea Neagu, 
nr. 2, Sector 2, posesor al CI, seria RD, nr. 225813, eliberat de Sectia 6, la data de 
31.01.2002, cod numeric personal 1680112410014, in calitate de fondator; 

 

3. Ciprian Ladunca, cetatean roman, domiciliat in Jud. Ilfov, Loc. Otopeni, str. M Ferme, 
nr. 14, posesor al CI, seria IF, nr. 067498, eliberat de Politia Otopeni, la data de 
20.10.2004, cod numeric personal 1740509390722, in calitate de fondator; 

 

4. Mihaela Stroia, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Elena Caragiani, nr 40, bl. 
8A, sc. 3, et. 2, ap. 39, Sector 1, posesor al CI, seria RT, nr. 334057, eliberat de Sectia 
2, la data de 28.05.2004, cod numeric personal 2741113370081, in calitate de 
fondator; 

 

5. Cerbu Cristina cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Calea Vacaresti nr. 312, bl. 
2C, ap.8, sector 4, posesor al CI seria RT 241684, eliberat de Sectia 14, la data de 
15.10.2002, cod numeric personal 2761107082417, in calitate de fondator, 

 

6. Spatariu-Neagu Manuela cetatean roman, domiciliat in Constanta, Romania, posesor 
al pasaport numarul 02677324, eliberat de Constanta, la data de 25 septembrie 1997, 
valabil pana la data de 25 septembrie 2007, cod numeric personal 2740427131258, in 
calitate de fondator. 

(„Fondatorii”). 

 

denumite individual „Partea” si impreuna „Partile”. 

Obiectul Contractului  
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1.1. Obiectul prezentului Contractul il constituie administrarea fondului de pensii „AIG – FOND 

DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT”, infiintat de Fondatori prin contractul de societate 
[autentificat sub] nr. ●  din data de ● [de BNP ● ] („Fondul”). 
 

1.2. Prin administrare, in sensul prezentului Contract, Partile inteleg activitatile de colectare, 
administrare, investire a activelor Fondului, precum si furnizarea pensiilor private catre 
participantii la Fond. 
 

1.3. Activitatea de administrare a Fondului presupune: 
 
1.3.1. administrarea si investirea activelor Fondului; 
1.3.2. convertirea contributiilor in unitati de fond; 
1.3.3. plata drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor conform legii; 
1.3.4. calculul zilnic al activului net al Fondului si al valorii unitatii de fond; 
1.3.5. evidenta conturilor individuale si actualizarea acestora; 
1.3.6. furnizarea documetelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau 

transferul; 
1.3.7. gestionarea operatiunilor zilnice ale Fondului; 
1.3.8. dispunerea efectuarii platilor catre unitatile implicate si Comisie;  
1.3.9. mandatarea si monitorizarea agentilor de marketing ai Fondului; 
1.3.10. gestionarea relatiilor cu institutiile implicate; 
1.3.11. elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea catre Comisie si 

participanti a situatiilor financiare si rapoartelor prevazute de Legea nr. 411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat („Legea”) si normele emise de Comisie 
in aplicarea Legii („Norme”); 

1.3.12. gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind Fondul, participantii si 
beneficiarii acestuia; 

1.3.13. alte activitati prevazute de Norme.  
 

1.4. Fondatorii si participantii la Fond imputernicesc Administratorul in vederea realizarii 
obiectului prezentului Contract. Administratorul va exercita in numele participantilor dreptul 
de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor in al caror capital au fost investite 
activele Fondului. Votul va fi exercitat exclusiv in interesul participantilor. 
 

1.5. Administratorul va fi singurul reprezentant al Fondului in relatiile cu tertii, inclusiv in fata 
instantelor judecatoresti. 
 

1.6. Fondul are drept obiectiv cresterea pe termen lung a capitalului investit, in scopul dobândirii 
de catre participanti a unei pensii administrate privat. Acest obiectiv va fi urmarit prin 
investirea intr-o structura mixta de clase de active cu profile diferite de risc si performanta, 
precum si prin diversificarea prudentiala atât intre clase de active, cât si in interiorul acestora, 
in limitele prevazute de Lege. Fondul va mentine un grad mediu de risc. 
 

1.7. Administratorul este obligat sa respecte eventualele limitari ce ar decurge din prevederile 
prezentului Contract.  

 

2. Durata Contractului 
 

2.1. Durata prezentului Contract este nelimitata. 
 

2.2. Prezentul Contract inceteaza in modalitatile prevazute de lege. 
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3. Pretul Contractului   
 

3.1. Pentru administrarea Fondului, Administratorul va retine comision de administrare si 
penalitati de transfer. 
 

3.2.  Comisionul de administrare va fi calculat in acelasi mod pentru toti participantii la Fond. 
 

3.3. In cazul in care cuantumul comisionului de transfer sau cel al penalitatii de transfer, stabilite 
conform prevederilor prezentului Contract, vor depasi maximul prevazut de Norme, aceste 
cuantumuri se vor reduce la cuantumul maxim aplicabil, prevazut de Norme, fara nici o alta 
formalitate. 

 

4. Metoda de calcul si de percepere a comisioanelor 
 

4.1. Comisionul de administrare se calculeaza prin deducerea unui procent de 2,5% din 
contributiile platite de catre participanti, inainte de convertirea acestora in unitati de fond si, 
cumulativ, prin deducerea unui procent de 0,05% pe luna aplicat la activul net total al 
Fondului. Metoda este mentionata in cadrul prospectului. 
 

4.2. Comisionul de administrare calculat prin deducerea unui procent din contributiile platite de 
catre participanti nu se percepe: (i) in cazul transferului de disponibilitati cu ocazia aderarii 
participantului la un alt fond de pensii, (ii) asupra drepturilor cuvenite beneficiarilor care au si 
calitatea de participant si (iii) asupra accesoriilor aferente contributiilor. 
 

4.3. Penalitatea de transfer reprezinta cuantumul stabilit prin Normele emise de Comisie, suportata 
de participantul care solicita transferul la un alt administrator dupa o perioada mai mica de 2 
(doi) ani de cotizare la Fond. 
 

5. Principiile schemei de pensii private 
 

Principiile schemei de pensii private sunt astfel concepute incat sa asigure furnizarea 
informatiilor cu respectarea principiului transparentei, astfel incat potentialul participant sa 
poata lua decizia de aderare la Fond in completa cunoastere a conditiilor.  

 

6. Obligatiile Administratorului  
 

6.1. Obligatiile Administratorului sunt urmatoarele: 
 

6.1.1. Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei 
persoane care are dreptul de a participa la Fond; 
 

6.1.2. nicio persoana care doreste sa devina participant nu poate fi suspusa unui tratament 
discriminatoriu si nu i se poate refuza calitatea de participant, daca indeplineste 
conditiile de eligibilitate; 

 
6.1.3. in vederea ducerii la indeplinire a obligatiilor ce ii revin, Administratorul va actiona in 

interesul participantilor la Fond si va lua toate masurile necesare pentru prevenirea, 
inlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor 
cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat; 
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6.1.4. Administratorul va suporta cheltuielile de administrare; 
 
6.1.5. Activele si pasivele Fondului vor fi organizate, evidentiate si administrate distinct de 

contabilitatea proprie a Administratorului, precum si de orice alta activitate prezenta 
sau viitoare a Administratorului, fara posibilitate de transfer; 

 
6.1.6. Administratorul nu va putea delega raspunderea privind administrarea Fondului; 
 
6.1.7. In cazul in care va incredinta unui tert executarea unora dintre obligatiile sale, 

Administratorul va ramane in continuare raspunzator pentru indeplinirea si pentru 
modul de indeplinire a respectivelor obligatii. 

 
6.2. In vederea ducerii la indeplinire a obligatiilor ce ii revin, Administratorul va actiona numai in 

interesul participantilor la Fond si va lua toate masurile necesare pentru prevenirea, 
inlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor cuvenite 
aferente activelor din portofoliul administrat. 
 

7. Evidentele Administratorului 
  

7.1. Administratorul va deschide si tine urmatoarele registre: 
 

- Registrul membrilor fondului 
- Registrul activelor fondului 
- Registrul contributiilor la Fond 
- Registrul pensiilor in plata 

 

7.2. Registrele mai sus mentionate vor fi tinute in formt electronic si vor fi actualizate zilnic. Odata 
pe an acestea vor fi tiparite pe hartie, stampilate, semnate de catre conducerea societatii si 
arhivate. 
 

7.3. Continutul acestor registre este supus normelor societatii cu privire la informatiile 
confidentiale. 
 

8. Procedurile privind modalitatile de constatare si solutionare a sesizarilor si reclamatiilor  
 

8.1. Orice sesizare sau reclamatie din partea participantilor va fi solutionata pe cale amiabila. In 
acest scop, sesizarea sau reclamatia va fi comunicata in scris (inclusiv in forma electronica) 
sau telefonic, catre sediul central al Administratorului. Acesta va inregistra sesizarea sau 
reclamatia si va proceda la solutionarea ei. Reclamantul va primi ulterior, prin intermediul 
unei instiintari oficiale, punctul de vedere al Administratorului continând clarificarile necesare 
si modalitatea de solutionare a sesizarii sau reclamatiei. Daca din punctul de vedere al 
reclamantului raspunsul Administratorului nu raspunde cerintelor sale, la solicitarea acestuia, 
Partile pot conveni la organizarea unei intâlniri in cadrul careia sa se solutioneze sesizarea sau 
reclamatia. 
 

9. Procedurile de remediere a deficientelor 
 

9.1. Orice deficienta constatata de catre organele de control abilitate, auditorii externi sau interni, 
adusa la cunostiinta conducerii societatii in forma scrisa, sub forma unui raport de control sau 
raport de audit este imediat comunicata conducatorului departamentului in care s-a constatat 
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respectiva deficienta. In cazul in care deficienta a fost constatat de catre un organ de control 
sau de catre auditul extern, aceasta este comunicata si departamentului Audit Intern.  
 

9.2. Conducatorul departamentului in care a fost constatata deficienta are obligatia de a prezenta in 
cel mai scurt timp conducerii societatii si auditului intern un plan de remediere si de a 
implementa acest plan dupa un calendar bine stabilit. 
 

9.3. Departamentul audit intern are obligatia de a monitoriza periodic si raporta conducerii 
societatii gradul de punere in aplicare al planului de remediere si a rezultatelor obtinute de pe 
urma aplicarii lui. 
 

10. Transparenta 
 

10.1. Administratorul va comunica participantilor la Fond orice informatie ceruta de acestia si 
având legatura cu obiectul prezentului Contract, conform Legii. 

 

11. Drepturile participantilor  
 

11.1. Toti participantii la Fond au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament 
nediscriminatoriu. Nicio persoana care doreste sa devina participant nu poate fi supusa unui 
tratament discriminatoriu si nu i se poate refuza calitatea de participant, daca aceasta este 
eligibila. 
 

11.2. Drepturile participantilor la Fond sunt urmatoarele: 
 

11.2.1. dreptul la o pensie privata care va fi deschis in  momentul indeplinirii conditiilor 
prevazute de lege, de prospectul de pensii si de schema de pensii aplicabile Fondului; 
 

11.2.2. un drept exclusiv de proprietate asupra sumei existente in conturile individuale; 
 

11.2.3. participantii si beneficiarii la Fond au dreptul la egalitate de tratament si in cazul 
schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru 
al Uniunii Europene ori stat apartinând Spatiului Economic European; 

 
11.2.4. dreptul de a obtine informatii de la Administrator in conditiile legii; 
 
11.2.5. orice alte drepturi prevazute de lege. 

 

12. Obligatiile participantilor 
 

12.1. Obligatiile participantilor la Fond sunt urmatoarele: 
 
12.1.1. obligatiile participantilor la Fond sunt cele care rezulta din Lege, din normele adoptate 

de Comisie si din prospectul schemei de pensii;  
 

12.1.2. sa contribuie la Fond pana la nasterea dreptului de pensie; 
 
12.1.3. sa comunice Administratorului orice modificare a datelor sale personale; 
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12.1.4. sa comunice Administratorului in scris deschiderea dreptului de pensie publica; 
 
12.1.5. sa comunice Administratorului momentul si forma in care doreste sa se efectueze 

plata pensiei. 
 

13. Raspunderea Partilor 
 

13.1. Administratorul raspunde pentru orice prejudiciu produs participantilor prin incalcarea actelor 
normative si/sau a reglementarilor speciale in vigoare, prin dol sau prin neexecutarea sau 
executarea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul Contract. 
 

13.2. In cazul in care una dintre Parti sau dintre participantii la Fond nu isi indeplineste la termen 
obligatiile ce ii revin conform prezentului Contract, va datora despagubiri pentru prejudiciul 
provocat. 
 

13.3. Administratorul nu va raspunde pentru daunele provocate de neindeplinirea de catre Fondatori 
sau participantii la Fond a obligatiilor ce le revin. 

 

14. Depozitare  
 

14.1. Administratorul este imputernicit prin prezentul Contract sa incheie un contract de depozitare 
cu o societate de depozitare avizata de Comisie, care sa fie responsabila pentru tinerea in 
siguranta a tuturor activelor Fondului, precum si pentru indeplinirea tuturor celorlalte obligatii 
legale in legatura cu activitatea de depozitare.  
 

14.2. Potrivit legii, depozitarului ii vor fi incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate 
activele Fondului. 
 

14.3. Contractul de depozitare va fi incheiat cu Raiffeisen Bank S.A., o institutie de credit din 
Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei conform autorizatiei numarul A 000003 
din data de 1.07.1994 , numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009 din 
18.02.1999, avand sediul social in Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucureşti, 
România, telefon (021)3061270, fax (021) 312 0273, adresa de web www.raiffeisen.ro adresa 
de e-mail: custody@rzb.ro, avizata de Comisie cu avizul numarul  ●  din data de  ●.  
 

15. Auditul  
 

15.1. In conditiile legii Administratorul este imputernicit prin prezentul Contract sa incheie un 
contract de audit cu un auditor avizat de Comisie, care sa fie responsabil pentru auditarea 
situatiilor financiar-contabile ale Fondului, precum si pentru indeplinirea tuturor celorlalte 
obligatii legale in legatura cu activitatea de audit. 
 

15.2. Auditorul Extern al Societatii va fi PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., cu 
sediul social in Bucuresti, Romania, Str. Costache Negri 1 - 5, Sector 5, inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, cod fiscal nr. RO4282940, reprezentata legal de 
Vasile Iuga cetatean roman, domiciliat in Bucureşti, sector 3, Calea Victoriei nr. 12A, bl. B, 
sc. 1, et. 4, ap. 23, născut la data de 27.09.1954, identificat cu CI seria RR, nr. 277000, 
eliberata de S.E.P., la data de 29.01.2004, CNP 1540927401165. 
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15.3. Modalitatile de control exercitate de catre auditor vor fi in conformitate cu standardele de 
audit general acceptate in Romania, asa cum au fost acestea emise de catre Camera Auditorilor 
Financiari din Romania, si cu Standardele Internationale de Audit emise de Federatia 
Internationala a Contabililor (“IFAC”). Aceste standarde cer obtinerea unei asigurari 
rezonabile, si nu absolute, ca situatiile financiare nu contin erori semnificative rezultate din 
frauda sau eroare. 

 

16. Forta majora 
 

16.1. Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora. Prin forta majora se intelege 
producerea a cel putin uneia din imprejurarile urmatoare: razboi (civil sau international), 
inundatii devastatoare, alte catastrofe naturale, orice alte cauze imprevizibile absolut 
independente de vointa Partilor si care nu pot fi sub nicio forma inlaturate. 
 

16.2. Daca un caz de forta majora impiedica sau intârzie, partial sau total, executarea prezentului 
Contract de catre oricare Parte, atunci Partea afectata de forta majora va fi exonerata de 
indeplinirea obligatiilor sale dar numai pentru perioada in care cauza de forta majora a 
impiedicat sau intârziat executarea. 
 

16.3. Partea afectata de forta majora va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult posibil 
a intârzierilor cauzate de forta majora. 
 

16.4. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte Parti, prin telex sau scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data aparitiei 
cazului de forta majora si demonstrata in termen de 30 (treizeci) de zile de la data aparitiei. 

 

17. Modificarea Contractului 
 

17.1. Modificarea prezentului Contract se va face prin act aditional avizat de Comisie, intrarea in 
vigoare a modificarilor Contractului urmand a se realiza conform prevederilor legale in 
vigoare. 

 

18. Rezilierea Contractului 
 

18.1. Prezentul Contract inceteaza de plin drept si fara interventia instantei de judecata in cazurile 
prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre Parti. 
 

18.2. In cazul in care prezentul Contract este reziliat, transferul activelor conturilor individuale ale 
participantilor se va realiza conform prevederilor legale.  
 

19. Litigii  
 

19.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabila orice disputa, 
controversa sau litigiu dintre Parti in legatura cu prezentul Contract. 
 

19.2. Orice controversa sau pretentie in legatura cu prezentul Contract, incetarea sau valabilitatea 
acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila in termen de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice de la semnalarea in scris a acestora, vor fi solutionate de catre instantele romane 
competente. In cazul in care, alternativ, sunt competente teritorial mai multe instante, Partile 
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convin ca instanta in circumscriptia careia isi are sediul Administratorul este cea competenta. 
 

20. Ate clauze 
 

20.1. Prezentul Contract, impreuna cu anexele si eventualele acte aditionale, reprezinta vointa 
Partilor si inlatura orice alta forma de intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau 
ulterioara incheierii lui.  
 

20.2. Termenii specifici domeniului pensiilor private utilizati in cuprinsul prezentului Contract vor 
fi intelesi in conformitate cu definitiile sau reglementarile cuprinse in Lege si in Norme.  

 

20.3. Prezentul Contract va fi guvernat de, interpretat si aplicat conform legislatiei romane. 
 
20.4. Orice notificare, cerere, solicitare sau alta comunicare ceruta sau permisa a fi trimisa in baza 

prezentului Contract va fi considerata trimisa in mod corespunzator Administratorului daca 
este transmisa in scris, inmanata personal sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire sau prin fax la adresela sau numarul de fax mentionate in Anexa la prezentul Contract. 
Adresele pentru comunicari ale Fondatorilor si participantilor la Fond vor fi cele mentionate in 
actul individual de aderare. Orice astfel de notificare sau comunicare scrisa va fi considerata 
ca fiind primita: (i) daca este inmanata prin curier sau scrisoare recomandata, la data remiterii, 
atestata de confirmarea de primire semnata; sau (ii) daca este transmisa prin fax, in prima zi 
lucratoare dupa data confirmarii transmiterii. Orice modificare a adreselor sau numerelor de 
fax ale Partilor va fi comunicata in scris celeilalte Parti utilizand procedura descrisa in 
prezenta clauza si isi va produce efectele in privinta celeilalte Parti in termen de 10 (zece) zile 
calendaristice de la data comunicarii, in caz contrar considerandu-se valabila notificarea 
trimisa la adresa comunicata initial. 

 

20.5. Prezentul Contract va intra in vigoare la data semnarii sale de catre Parti. 
 

Prezentul Contract a fost incheiat astazi, 17 iulie 2007 in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru 
fiecare Parte si unul pentru Comisie.  

 

Administrator,        Fondatori, 

 

AIG Fond de Pensii S.A.      

 

 

______________________     _______________________ 

Prin: Mihai Coca-Cozma     Theodor-Petre 
Alexandrescu 

 Director General 

 

_______________________ 

Mihai Coca-Cozma 
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_______________________ 

Ciprian Ladunca 

 

 

_______________________ 

Mihaela Stroia 

 

 

_______________________ 

Cerbu Cristina 

 

 

_______________________ 

Spatariu-Neagu Manuela 
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ANEXA 

 

 

Informatii de contact ale Administratorului 

 

 

AIG Fond de Pensii S.A. 

 

Adresa:    Strada Lascar Catargiu Europe House nr. 47-53 etaj 4, sector 1, Bucuresti, Romania.  

 

In atentia:     Mihai Coca-Cozma 

 

Tel:    +40 (21) 208 41 00 

 

Fax:    +40 (21) 208 41 01 

 

Email:   office@aigpensii.ro  

 

 

 

 

 

 

 


