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1. INFORMAŢII GENERALE 

 

1.1. INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT  

 

Fondul de Pensii Administrat Privat BRD este un fond de pensii administrat în conformitate cu Legea nr. 

411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 

către BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. societate de naţionalitate română, 

organizată legal şi care funcţionează în conformitate cu legile din România. 

 

 Denumirea Fondului de Pensii: Fond de Pensii Administrat Privat BRD. 

 Gradul de risc al fondului de pensii: Pe baza structurii standard a portofoliului urmărită şi conform 

criteriilor de risc prevăzute de normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, gradul de risc 

asociat cu Fondul de Pensii este MEDIU. 

 Numărul Deciziei C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., de Autorizare a Fondului de Pensii Administrat 

Privat BRD: 107 din data 28.08.2007. 

 Codul de înscriere în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară: FP2-83. 

 Numărul Deciziei C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., de Autorizare a prospectului schemei de pensii 

private: 74 din data 08.08.2007, modificat prin: 

- Avizul nr. 261 din data 02.10.2007; 

- Avizul nr. 9623 din data 09.09.2009; 

- Avizul nr. 24 din data 27.07.2010; 

- Avizul nr. 44 din data 29.06.2011; 

- Avizul nr.102 din data 07.12.2011; 

- Avizul nr. 51 din data 25.07.2012; 

- Avizul nr. 7 din data 03.04.2013; 

- Avizul nr. 6 din data 25.03.2014; 

- Avizul nr. 255 din data 11.12.2014: 

- Avizul nr. 38 din data 08.02.2016;  

- Avizul nr. 46 din data de 16.02.2017; 

- Avizul nr. 393 din data de 1.11.2018. 

 

Prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, denumit în continuare 

,,Fondul’’ sau „Fondul de pensii”, a fost autorizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

(în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară), în conformitate cu Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în cele ce urmează 

“Legea”, şi Norma nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

1.2. INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 

 

Denumire: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., administratorul Fondului de 

Pensii Administrat Privat BRD, denumită în cele ce urmează “Administrator”, este o Societate înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/12386/27.06.2007, având cod unic de înregistrare 22001457, înfiinţată pe 

perioadă nedeterminată, cu un capital social subscris şi vărsat de 26.980.000 lei şi nu prezintă sucursale.  

 Date de contact: Splaiul Independenţei nr.15, Bloc 100, Tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România 

 Telefon: 021 408 29 00  

 Fax: 021 408 29 20  

 Pagina de internet: www.brdpensii.ro 

 E-mail: office.brdpensii@brd.ro 

 

mailto:office.brdpensii@brd.ro
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 Numărul Deciziei A.S.F., de Autorizare a BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 

PENSII PRIVATE S.A.: 73 din data 08.08.2007. 

 Codul de Înscriere în Registrul Autorităţii este “SAP-RO-22013894” din data 08.08.2007. 

 

Administratorul este responsabil cu administrarea Fondului inclusiv cu strategia de investiţii în conformitate cu 

acest prospect.  

 

1.3. INFORMAŢII DESPRE BANCA DEPOZITARĂ 

 

Depozitarul este definit din lege ca fiind instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională din 

România, în conformitate cu legislaţia bancară, ori sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată 

într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Autoritate 

pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, 

toate activele fiecărui fond de pensii administrat privat. 

 

 Denumire:  Depozitarul Fondului de pensii este Banca Comercială Română S.A. 

 Cod unic de înregistrare: 361757 

 Numărul şi data avizului A.S.F.: nr. 20/12.06.2007 

 Codul de înscriere în Registrul Autorităţii: nr. DEP-RO-374136 

 Pagina de internet: www.bcr.ro  

  

1.4. INFORMAŢII DESPRE AUDITORUL FINANCIAR STATUTAR AL FONDULUI  

 
Începând cu anul 2016  auditorul financiar statutar al Fondului este: 

 

 Denumire: Auditorul Fondului de Pensii este Ernst&Young Assurance Services S.R.L. 

 Cod unic de înregistrare: R11909783 

 Numărul şi data avizului A.S.F.: Nr. 39 din 10.07.2007 

 Codul de înscriere în Registrul Autorităţii: AUD-RO-11922130 

 Pagina de internet: www.ey.com 

 

Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi supravegherii sistemului de pensii private din România 

este Autoritatea de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro). 

 

2. PRINCIPIILE SCHEMEI DE PENSII PRIVATE, ALE POLITICII DE INVESTIŢII, MODUL DE 

ADMINISTRARE AL FONDULUI DE PENSII, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR PREVĂZUTE ÎN 

CONTRACTUL DE ADMINISTRARE  

 

2.1. GLOSAR DE TERMENI 

 

În conformitate cu Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: 

 

1. Activele Fondului de Pensii Administrat Privat BRD - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare 

derivate, precum şi numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor; 

2. Activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de 

acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond; 

3. Activul net total al Fondului de Pensii Administrat Privat BRD la o anumită dată - valoarea care se obţine prin 

deducerea valorii obligaţiilor Fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată; 

4. Act individual de aderare - un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la 

contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii private; 

http://www.ey.com/
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5. Administrator - societatea pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare, denumită 

societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii şi, opţional, 

furnizarea de pensii private; 

6. Beneficiar - moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil; 

7. Beneficiar aflat în plată eșalonată - beneficiarul care optează pentru primirea activului personal net cuvenit 

sub formă de plăți eșalonate; 

8. Beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din 

calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private; 

9. CNPP - Casa Naţională de Pensii Publice; 

10. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu 

personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu 

modificările şi completările ulterioare, care preia toate atribuţiile şi prerogativele Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.); 

11. Contribuţii - sumele plătite de participanţi şi/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat; 

12. Contul DIP pentru plata unică - contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru plata 

unică a contravalorii activului personal net al participantului la fond în caz de invaliditate, în caz de deces și în 

caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie; 

13. Contul DIP pentru plata eșalonată - contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru 

plata eșalonată a contravalorii activului personal net al participantului la fond în caz de invaliditate, în caz de 

deces și în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie; 

14. Depozitar - instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu 

legislaţia bancară, ori sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii 

Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Autoritate pentru activitatea de depozitare, 

potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de 

pensii administrat privat; 

15. Fondul de Pensii Administrat Privat BRD - reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, 

încheiat între membrii fondatori, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă 

particulară şi cu dispoziţiile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

16. Instrumente financiare înseamnă: 

a) valori mobiliare; 

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; 

c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi 

certificate de depozit; 

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

e) contracte forward pe rata dobânzii; 

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; 

g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu 

decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata 

dobânzii; 

h) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru al 

Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau pentru care s-a făcut o 

cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă; 

17. Agenţii de rating - agenţiile internaţionale de evaluare a riscului ale căror calificative sunt luate în 

considerare la încadrarea instrumentelor financiare în categoria investment grade sunt Fitch, Moody's şi 

Standard & Poor's; 

18. Investment grade - reprezintă calificativul de performanţă acordat unei emisiuni de instrumente financiare 

sau, în lipsa acestuia, emitentului de către agenţiile de rating, conform grilelor de evaluare specifice acestora; 
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19. Abatere pasivă de la limitele investiţionale - reprezintă depăşirea ori scăderea faţă de limitele investiţionale, 

apărută fără ca Administratorul să cumpere sau să vândă instrumentele financiare respective;  

20. Ocrotitorul legal - persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești față de minor, respectiv părinții, 

părintele supraviețuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii; 

21. Participant - persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un Fond de pensii şi 

care are un drept viitor la o pensie privată; 

22. Participant aflat în plată eșalonată - participantul care optează pentru primirea activului personal net cuvenit 

sub formă de plăți eșalonate; 

23. Pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea 

furnizată de sistemul public; 

24. Provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din 

portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice şi pe cele privind investiţiile; 

25. Riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate; 

26. Schemă de pensii private - un sistem de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul investeşte 

activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii private; 

27. Stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, 

în care administratorul îşi are sediul social şi principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu 

social, locul unde se află principala sa structură administrativă; 

28. Documentul de asigurare - contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare sau 

declaraţia nominală de asigurare, depuse de persoanele asigurate conform Legii pensiilor publice; 

29. Persoana eligibilă - persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidenţă de către instituţia de 

evidenţă în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum şi persoana care nu a 

împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, 

care este asigurată la sistemul public de pensii şi a cărei identitate nu constituie informaţie clasificată, potrivit 

legii; 

30. Instituţie de evidenţă - instituţia care are ca atribuţie legală evidenţa asiguraţilor din sistemul public de 

pensii, respectiv Casa Naţională de Pensii Publice şi casele de pensii sectoriale; 

31. Legea pensiilor publice - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

32. Plată eșalonată - suma plătită de către Administrator participantului/beneficiarului, reprezentând rate lunare 

egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepția ultimei rate care va fi o rată reziduală, din care se scad 

deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poștale, după caz, pe o 

perioadă de maximum 5 ani; 

33. Repartizare aleatorie - proces prin care sunt repartizate de către instituţia de evidenţă (așa cum este 

definită la punctul 30 de mai sus) persoanele eligibile în vârstă de până la 35 de ani care nu au aderat din 

proprie iniţiativă la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Legea nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi de Norma A.S.F. 

nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și 

completările ulterioare, sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare, iar informaţiile cuprinse în 

acestea au fost raportate la instituţia de evidenţă în aceeaşi perioadă de raportare; 

34. Rată reziduală - ultima rată, respectiv suma plătită de către Administrator participantului/beneficiarului 

potrivit graficului de plăți. 

 

2.2. GARANŢIILE OFERITE DE ADMINISTRATOR PARTICIPANŢILOR 

 

 Activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de administrare a Fondului de pensii sunt organizate, 

evidenţiate şi administrate separat de activele şi contabilitatea proprie a Administratorului; 

 Provizioanele tehnice sunt constituite în conformitate cu prevederile legale pentru acoperirea 

obligaţiilor financiare rezultate din prospectul schemei de pensii private administrate;  
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 Sumele datorate participanţilor la momentul transferului de la Fondul de pensii, în momentul decesului, 

în momentul pensionării la limită de vârstă sau în momentul invalidităţii nu pot fi mai mici decât 

valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. 

 

 

2.3. PROFILUL PARTICIPANŢILOR  

 

Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor Legii privind sistemul de 

pensii publice, şi care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un Fond de pensii. Persoanele, 

altele decât cele prevăzute mai sus, în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la 

sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii administrat privat. 

 

Persoana care nu a aderat la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data la care este 

obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un Fond de pensii de către instituţia de evidenţă. 

 

O persoană nu poate fi participant, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii administrate privat şi poate 

avea doar un cont la fondul de pensii administrat privat la care este participant. 

 

Aderarea la un Fond de pensii este o opţiune individuală, oferirea oricărui fel de beneficii colaterale fiind 

interzisă. 

 

Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a 

participa la Fondul de pensii. 

 

Toţi participanţii la un Fond de pensii au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament 

nediscriminatoriu. 

 

În cazul în care un participant la Fond din România îşi schimbă locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa pe 

teritoriul unui alt Stat Membru al Uniunii Europene sau unui alt stat aparţinând Spaţiului Economic European, 

Administratorul îi va oferi, în scris, informaţii adecvate cu privire la drepturile dobândite privind pensia privată şi 

opţiunile sale în acest caz. 

 

O persoană eligibilă dobândeşte calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat în următoarele 

situaţii: 

 

 a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare validat 

ulterior de instituţia de evidenţă; 

 a fost repartizată aleatoriu de către instituţia de evidenţă și validată la un fond de pensii administrat 

privat. 

 

2.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR 

 

2.4.1. Drepturile participanţilor  

 

Participanţii vor avea drepturile conferite la semnarea actului individual de aderare.  

 

La semnarea actului individual de aderare, participanţii sunt informaţi de Administrator sau mandatarul său cu 

privire la condiţiile schemei de pensii, punând în evidenţă următoarele: drepturile şi obligaţiile părţilor la schema 

de pensii, riscurile tehnice, financiare şi alte riscuri cât și cu privire la natura şi distribuirea acestor riscuri. Se 

interzice delegarea sau reprezentarea unei alte persoane la semnarea actului individual de aderare. 
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Aceştia dobândesc statutul de deţinători de unităţi de fond după ce prima contribuţie este plătită şi convertită în 

unități de fond. După ce o persoană dobândeşte statutul de participant, acesta devine parte din contractul de 

societate civilă a Fondului. 

 

Participanţii au următoarele drepturi: 

 

 dreptul la o pensie privată sau la plata activului personal net de la data îndeplinirii condiţiilor de 

pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public; 

 dreptul de proprietate asupra activului personal; 

 dreptul de a fi informat în conformitate cu prevederile legale; 

 dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii administrate privat; 

 orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Autoritate şi ale prospectului.  

 

Drepturile participanţilor se pot transfera în alte ţări unde şi-a stabilit domiciliul/rezidenţa, în conformitate cu 

dispoziţiile acordurilor internaţionale şi convenţiilor semnate de România, iar transferul va fi făcut în moneda 

acelei ţări sau în moneda convenită de comun acord.  

 

2.4.2. Obligaţiile participanţilor 

 

În urma aderării sau repartizării aleatorii, participanţii trebuie să contribuie la Fond şi nu se pot retrage din 

sistemul de pensii private în timpul perioadei în care fac plăţi către sistemul de pensii publice, până când sunt 

eligibili pentru plata unei pensii private. Sunt scutiţi de la această obligaţie în perioadele în care plăţile nu sunt 

făcute către sistemul public de pensii. Dacă pentru un participant nu mai sunt virate contribuţii către Fond, 

acesta îşi va păstra calitatea de participant, cu drepturi depline la Fond. 

 

Adiţional, participanţii au următoarele obligaţii: 

 Să comunice Administratorului şi angajatorului orice modificare a datelor sale personale şi să transmită 

documentele doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acestora; 

 Să depună la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului la pensie 

privată; 

 Orice alte obligaţii rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Autoritate şi ale prospectului. 

 

2.5. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE INVESTIŢII A FONDULUI 

 

Condiţiile de desfăşurare a activităţii şi organizarea politicii de administrare a activelor, precum şi monitorizarea 

riscurilor financiare ale Fondului, sunt în conformitate cu legislaţia privind fondurile de pensii administrate privat 

din România. 

 

2.5.1. Principii investiţionale 

 

Obiectivul politicii de investiţii a Fondului constă în urmărirea rentabilităţii investirii contribuţiilor colectate, prin 

investiţii pe diferite pieţe financiare. Se va urmări, de asemenea, dispersia riscului pe diverse clase de active, 

pe tipuri de emitenţi, pe diverse pieţe ale ţărilor din Uniunea Europeană precum şi pe pieţe financiare ale 

statelor terţe, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Performanţele Fondului de pensii vor fi influenţate pe termen scurt, mediu şi lung de evoluţiile pieţelor financiare 

pe care Fondul va face plasamente. 

 

Administratorul Fondului va avea drept obiectiv să obţină cele mai bune performanţe, ca urmare a estimărilor cu 

privire la evoluţia anumitor pieţe și, de asemenea, va depune toate eforturile, în beneficiul participanţilor, să 

menţină gradul de risc declarat în prezentul prospect luând în calcul obiectivele de performanţă şi orizontul de 
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administrare al fondului, prin stabilirea unei politici de diversificare atentă a portofoliului între diferitele tipuri de 

active. 

 

Activele şi pasivele fondului de pensii administrat privat sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct, 

separat de celelălalt fond de pensii facultative pe care îl gestionează Administratorul şi de contabilitatea proprie 

a Administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri şi Administrator. 

 

2.5.2. Informaţii din Declaraţia privind politica de investiţii 

 

Termenii şi condiţiile activităţii de investiţii a Administratorului, activitatea şi organizarea politicii sale de 

Management al Activelor, cât şi monitorizarea riscurilor financiare pentru Administrator vor respecta legislaţia cu 

privire la fondurile de pensii administrate privat din România. De asemenea, luând în calcul orizontul de 

administrare şi obiectivele de performanţă, Administratorul va diversifica activele, astfel încât se va evita 

expunerea excesivă pe un anumit activ, urmărind totodată securitatea, calitatea şi rentabilitatea acestora. 

Administratorul Fondului monitorizează evoluţia şi performanţa zilnică a activelor Fondului, cu accent pe 

evoluţia structurii pe clase de active, pe zone geografice, pe sectoare, plasând resursele acestuia în acord cu 

strategia generală a Administratorului, acţionând prin vânzarea şi cumpărarea diverselor instrumente financiare 

în condiţiile oferite de evoluţia acestora pe diverse pieţe. Investiţiile în instrumente financiare derivate sunt 

permise doar în măsura în care contribuie exclusiv la scăderea riscului valutar prin tranzacţii cu instrumente 

financiare derivate de tipul contracte futures şi opţiuni realizate numai pe pieţe reglementate în condiţiile 

existenţei în portofoliul fondului a activului suport. De asemenea, instrumente financiare derivate de tip forward 

sau swap utilizate pentru acoperirea riscului valutar pot fi negociate în afara pieței reglementate, în condițiile 

specificate de legislația secundară în vigoare. 

 

Suma totală datorată participanţilor pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor 

plătite diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. 

 

Toate angajamentele de pensii vor fi, în orice moment, acoperite de active adecvate (în ceea ce priveşte 

dimensiunea şi structura), corespunzătoare volumului de activitate şi tipului de datorii. 

 

2.5.3. Pieţele financiare pe care investeşte Administratorul 

 

Activul Fondului de Pensii va fi investit pe pieţe financiare din: 

 România; 

 State Membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; 

 State terţe. 

 

Administratorul poate investi activele fondului de pensii administrat privat pe următoarele pieţe financiare: 

a) piaţa monetară; 

b) piaţa de capital. 

 

Administratorul investeşte activele fondului de pensii private în instrumente tranzacţionate pe piaţa primară, pe 

piaţa reglementată şi pe piaţa secundară bancară, precum și pe alte piețe permise de cadrul legislativ în 

vigoare. 

 

2.5.4. Structura portofoliului de investiţii 

 

Structura portofoliului de investiţii după instrumentele financiare eligibile. 

 

În funcţie de natura instrumentelor financiare în care Administratorul poate investi, procentele minime şi maxime 

admise sunt: 
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Tip de instrument financiar Minim 
admis 
în fond 

Maxim 
admis în 
fond 

a) Instrumente ale pieţei monetare, cu respectarea următoarelor sublimite: 0 % 20 % 

I. Conturi în lei sau valute liber convertibile la bănci autorizate să 

funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului 

Economic European; 

0 % 5 % 

II. Depozite în lei sau valută liber convertibilă la bănci autorizate să 

funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului 

Economic European; 

0 % 20 % 

III. Certificate de trezorerie admise la tranzacţionare și care se 

tranzacţionează pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe o 

piaţă secundară bancară din România, din state membre ale Uniunii 

Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 20 % 

b) Titluri de stat, inclusiv certificatele de trezorerie de la lit. a) pct. (III), din 

România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului 

Economic European; 

40 % 70 % 

c) Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice 

locale din România sau statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând 

Spaţiului Economic European admise la tranzacţionare şi care se 

tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale 

Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 30 % 

d) Valori mobiliare admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă 

reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din 

state aparţinând Spaţiului Economic European, cu respectarea următoarelor 

sublimite: 

0 % 35 % 

I. Acţiuni şi drepturi admise la tranzacţionare şi care se tranzacționează 

pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii 

Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 35 % 

II. Obligaţiuni corporatiste, cu excepţia obligaţiunilor care presupun sau 

încorporează un instrument derivat; 
0 % 30 % 

e) Titluri de stat emise de state terţe, admise la tranzacţionare şi care se 

tranzacționează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale 

Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 15 % 

f) Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice 

locale din state terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacționează pe o 

piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori 

din state aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 10 % 

g) Obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele 

menţionate la lit. h), dacă aceste instrumente sunt admise la tranzacţionare și 

care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state 

membre ale Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic 

European; 

0 % 5 % 

h) Obligaţiuni emise de către Banca Mondială, Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca  Europeană de Investiţii, admise la 

tranzacţionare şi care se tranzacționează pe o piaţă reglementată din 

România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparţinând 

Spaţiului Economic European; 

0 % 15 % 

i) Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori 

mobiliare, inclusiv ETF, din România sau din state membre ale Uniunii 

Europene.  

0 % 5 % 
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Activele Fondului de tipul obligațiunilor municipale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și f), precum și cele de tipul 

obligațiunilor corporatiste specificate la art. 12 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Norma nr. 11//2011 privind investirea şi 

evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi tranzacționate în 

afara pieței reglementate în condițiile reglementărilor legale în vigoare. 

 

Administratorul fondului de pensii administrat privat are obligaţia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, 

abaterea de la limitele aferente gradului de risc declarat al Fondului.  

 

În cazul în care în procesul de investire sunt depăşite în mod pasiv limitele prevăzute în tabelul de mai sus şi la 

punctul 2.5.5, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depăşirii limitei, Administratorul fondului de pensii 

administrat privat are obligaţia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la limitele investiţionale 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi în prospectul schemei de pensii private, cu excepţia limitelor prevăzute la 

punctul 2.5.5 lit. b) ultimul punct pentru care termenul este de 360 zile calendaristice. 

 

Administratorul poate investi activele fondului de pensii administrat privat numai în obligaţiuni ori în alte titluri de 

creanţă ale emitenţilor din state aparţinând Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European ori din state 

terţe, care au calificativul investment grade, cu excepţia: 

   a) titlurilor de stat emise de statul român şi a obligaţiunilor emise de autorităţi ale administraţiei publice locale; 

  b) obligaţiunilor corporatiste ale emitenţilor din România care au garanţia explicită şi integrală a statului român; 

  c) obligaţiunilor corporatiste ale emitenţilor din România care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

    (i) au un rating minim cu o treaptă sub ratingul României; 

    (ii) niciunul din calificativele de performanţă acordate de către Fitch, Standard & Poor's sau Moody's nu este 

mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3. 

Prin excepţie de la prevederile menţionate la lit. c), în baza hotărârii Consiliului de Administraţie luată pentru 

fiecare instrument financiar în parte, pentru o perioadă de 2 ani, de la intrarea în vigoare a Normei nr. 8/2013 

pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de 

pensii private, dar nu mai târziu de 09.09.2015, Administratorul a investit activele fondului de pensii administrat 

privat în obligaţiuni corporatiste fără rating sau cu calificativ insuficient, emise de persoane juridice din 

România, cu respectarea următoarelor cerinţe: 

1. statul român deţine, direct sau indirect, o participaţie de minimum 33% din capitalul social al 

emitentului respectiv; 

2. media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exerciţii financiare ale emitentului respectiv este de minimum 

500 milioane lei; 

3. emitentul respectiv a raportat profit autorităţilor fiscale române în cel puţin două din ultimele 3 

exerciţii financiare.    

Obligaţiunile corporatiste prevăzute mai sus şi aflate în portofoliul fondului de pensii administrat privat la finalul 

perioadei de 2 ani pot fi păstrate în portofoliul Fondului până la maturitate. 

 

2.5.5.  Structura portofoliului de investiţii după natura emitentului de instrumente financiare 

 

a) În funcţie de natura emitentului de instrumente în care Administratorul poate investi, procentele maxime 

admise sunt: 

 5% din activele Fondului de pensii pot fi investite într-un singur emitent;  

 10% din activele Fondului de pensii în activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate lor. 

 

b) Fondul nu poate deţine mai mult de: 

 

 10% din numărul total de acțiuni emise de un emitent, urmând ca în calculul acestui procent să între 

atât acțiunile ordinare, cât și acțiunile preferențiale; 

 10% din acţiunile preferențiale ale unui emitent; 
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 25% din titlurile de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare;  

 10% din obligaţiunile unui emitent, cu excepţia titlurilor de stat. 

 

2.5.6. Factori de risc 

 

Riscurile investiționale reprezintă probabilitatea ca rezultatul financiar al unei investiţii a Fondului să fie diferit de 

cel previzionat. Riscul investiţional include posibilitatea pierderii unei părţi sau a întregii investiţii iniţiale. 

 

Principalele riscuri investiționale la care este supus Fondul sunt următoarele: 

 

 Riscul de concentrare - riscul ca portofoliul de investiţii al Fondului să fie expus excesiv faţă de un 

anumit activ, emitent, grup de emitenţi, sector economic, regiune geografică, intermediar, contrapartidă, 

grupuri de contrapartide aflate în legătură, după caz; 

 Riscul de credit - riscul de pierdere care rezultă din fluctuaţii ale bonităţii emitenţilor de valori mobiliare, 

contrapartidelor şi oricăror debitori faţă de care este expus Fondul de pensii; 

 Riscul de lichiditate - riscul ca Fondul de pensii să nu poată transforma într-o perioadă adecvată de 

timp activele în disponibilităţi băneşti în vederea stingerii obligaţiilor; 

 Riscul de piaţă - riscul de pierdere care rezultă direct sau indirect din fluctuaţii nefavorabile ale ratelor 

de dobândă, ale cursului valutar sau ale altor preţuri de piaţă. 

 

2.5.7. Performanţa financiară şi performanţele anterioare cu privire la randamentul Fondului 

 

Performanţele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare ale Fondului. 

 

Autorizarea de către Autoritate a prospectului schemei de pensii private nu reprezintă o garanţie pentru 

realizarea obiectivelor investiţionale ale Fondului de pensii. 

 

Autorizarea de către Autoritate a prospectului schemei de pensii private nu implică în nici un fel aprobarea sau 

evaluarea de către Autoritate a calităţii plasamentului în instrumente financiare.  

 

Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite diminuate 

cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. 

 

2.6. CALCULUL ACTIVELOR ŞI RENTABILITĂŢII FONDULUI 

 

2.6.1. Calculul activelor Fondului 

 

Procedurile de calcul al valorii activului net şi al valorii unităţii de fond precum și frecvenţa publicării acestor 

valori sunt în conformitate cu normele Autorităţii.  

 

Valoarea unitară a activului net se calculează şi se raportează în fiecare zi lucrătoare şi are ca bază de calcul 

informaţiile valabile din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.  

 

Participantul poate verifica în orice moment evoluţia activului personal net.  

 

2.6.2. Rata de rentabilitate  

 

Procedura de calcul a ratei de rentabilitate a Fondului de pensii este în conformitate cu normele Autorităţii.   
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Administratorul calculează şi raportează trimestrial Autorităţii rata de rentabilitate anualizată a fondului de pensii 

administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic, pentru perioada ultimelor 24 de luni 

anterioare datei efectuării calculului. 

 

Administratorul publică trimestrial pe pagina proprie de internet rata de rentabilitate anualizată a fondului de 

pensii administrat privat pe care îl administrează, în a patra zi lucrătoare de la încheierea trimestrului. 

 

2.7. CARACTERISTICILE CONTULUI INDIVIDUAL AL PARTICIPANŢILOR 

 

Fiecare participant are un cont individual. Contribuţiile şi transferurile de disponibilităţi ale participantului, 

precum şi accesoriile aferente acestora se virează în contul său individual.  

 

Participantul este proprietarul activului personal din contul său.  

 

Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacţii, sub sancţiunea nulităţii actelor 

respective. 

 

Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a 

garanta credite, sub sancţiunea nulităţii. 

 

2.8. CONVERTIREA CONTRIBUŢIILOR PARTICIPANŢILOR ÎN UNITĂŢI DE FOND  

 

Contribuţia la Fondul de pensii este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul 

public de pensii. 

 

Contribuţia la Fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru 

contribuţia individuală de asigurări sociale, împreună și în aceeași modalitate de calcul cu contribuţia obligatorie 

datorată conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Contribuţia la Fondul de pensii se constituie și se virează împreună și în aceleași condiţii stabilite prin Legea nr. 

263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuţia individuală de asigurări sociale. Plata 

contribuției nu instituie obligații financiare suplimentare pentru participant. 

 

Baza de calcul, reţinerea și termenele de plată a contribuţiei la Fondul de pensii sunt aceleași cu cele stabilite 

pentru contribuţia de asigurări sociale. 

 

La momentul începerii activității de colectare a contribuțiilor în anul 2008, cuantumul contribuției a fost de 2% 

din baza de calcul. Cota de contribuție se va majora în condițiile prevăzute de cadrul legal aplicabil. 

  

Conform cadrului legal aplicabil la data prospectului, cota de contribuție este de 3.75% din valoarea contribuţiei 

de asigurări sociale. Orice schimbări ulterioare ale cadrului legal vor produce efecte conform normelor legale 

aplicabile în vigoare asupra cotei de contribuţie la pensia privată obligatorie. 

 

Lunar, instituţia de evidenţă virează pentru fiecare Fond de pensii, de la bugetul asigurărilor de stat, suma 

reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii private, pe baza informaţiilor cuprinse în listele nominale de 

viramente, întocmite separat pentru fiecare Fond de pensii. 

 

În cazul persoanelor asigurate la sistemul public de pensii pe bază de declarație de asigurare, contribuția 

pentru fondurile de pensii se virează numai pentru luna/lunile pentru care, conform legii, se realizează stagiu de 

cotizare. 
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În orice situație în care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau sume privind contribuțiile 

pentru fondurile de pensii, inclusiv în cazul depunerii unor declarații nominale rectificative la sistemul public de 

pensii, instituția de evidență procedează la regularizarea acestora în termenele prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

 

Contribuțiile se colectează pe baza codului numeric personal în conturile individuale ale participanților şi sunt 

convertite în unităţi de fond calculate cu 6 (şase) zecimale, în maximum 2 zile lucrătoare de la data recepţionării 

acestora în contul colector al Fondului. 

 

Înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond se reţine comisionul de administrare. În cazul transferului 

către Fondul de Pensii Administrat BRD de la alt Fond de pensii, nu se va deduce comision de administrare. 

 

Contribuţia netă rezultată se converteşte în unităţi de fond prin împărţirea la ultima valoare unitară a activului 

net calculată şi raportată de Administrator şi de depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se 

realizează convertirea. Unităţile de fond dobândite de participant în urma convertirii tuturor contribuţiilor nete 

plătite reprezintă numărul total de unităţi de fond deţinute de acesta. Activul net al participantului este 

reprezentat de numărul total de unităţi de fond deţinute înmulţit cu valoarea la zi a unei unităţi de fond. 

 

Participantul care a fost detașat în altă țară are dreptul la continuarea plății contribuțiilor la Fond, pe toată 

durata detașării. 

 

În situația continuării plății contribuțiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau 

aparținând Spațiului Economic European, lucrătorul detașat în România și angajatorul acestuia, după caz, vor fi 

exonerați de obligația de a contribui la Fond.  

 

2.9. CHELTUIELILE FONDULUI 

 

2.9.1. Comisionul de administrare 

 

Comisionul de administrare: 

 

 Deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite de 2,5%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută 

înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;  

 Deducerea unui procent din activul net total al Fondului de 0,05% pe lună. Comisionul de administrare 

din activul total al Fondului, este estimat şi înregistrat zilnic în calculul valorii activului net şi regularizat 

lunar, conform documentelor justificative. 

 

Se exceptează de la plata comisionului prevăzut la aliniatul 1 de mai sus următoarele: 

 

 Transferul de disponibilităţi în cazul aderării participantului la un alt Fond de pensii; 

 Drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant; 

 Accesoriile aferente contribuţiilor. 

 

2.9.2. Taxa de audit 

 

Cheltuielile ocazionate de auditul statutar al Fondului sunt clasificate ca şi cheltuieli operaţionale şi sunt 

suportate şi plătite de Fond. Suma aferentă serviciului de audit financiar este fixă și este în valoare de 23,827 

lei/an (inclusiv TVA).  

 

Eventualele cheltuieli suplimentare cu auditul, în cursul unui an calendaristic vor fi suportate de către 

Administrator. 
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2.10. TRANSFERUL PARTICIPANŢILOR ÎNTRE FONDURILE DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT ŞI 

VALOAREA PENALITĂŢILOR 

 

Un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat 

privat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreşte să se transfere, 

marcând opţiunea referitoare la transfer; 

b) a notificat administratorul de la care se transferă, în termenul prevăzut la art. 39 alin. (1) din Legea nr. 

411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

a trimis acestuia o copie a noului act de aderare. 

 

Administratorul fondului de pensii administrat privat la care doreşte să se transfere participantul pune la 

dispoziţia solicitantului actul individual de aderare şi formularul de notificare, în conformitate cu Norma nr. 

26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Formularul de notificare poate fi procurat de participant şi prin descărcarea acestui document de pe pagina de 

internet a A.S.F. (www.asfromania.ro).  

 

Notificarea va fi întocmită în două exemplare, din care:  

a) un exemplar va fi păstrat de către participant;  

b) un exemplar va fi transmis Administratorului Fondului de la care participantul doreşte să se transfere.  

 

După semnarea actului individual de aderare la Fondul la care doreşte să se transfere, participantul transmite 

notificarea la Administratorul fondului de pensii administrat privat de la care doreşte să se transfere, la care 

anexează o copie a actului individual de aderare şi o copie a actului de identitate valabil la data depunerii 

documentaţiei, cu semnătura în original, pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. Participantul 

poate transmite, în format electronic, Administratorului Fondului, notificarea, actul individual de aderare semnat 

la Fondul la care doreşte să se transfere şi o copie a actului de identitate valabil la data depunerii 

documentaţiei. 

  

În cazul în care documentaţia nu este întocmită în conformitate cu prevederile legale, Administratorul solicită 

participantului completarea acesteia, cu precizarea informațiilor necesare. 

  

În cazul în care documentaţia completă nu este depusă până la data de 15 inclusiv a lunii în curs, termenul de 

depunere a documentației se prelungește până la data de 15 inclusiv a lunii următoare.  

 

În situația în care Administratorul de la care s-a solicitat transferul dorește clarificări referitoare la identificarea 

corectă a participantului aflat în baza sa de date, comunică acest aspect participantului și Administratorului la 

care s-a solicitat transferul. 
 

Disponibilităţile băneşti transferate reprezintă contravaloarea activului personal net al participantului care nu 

poate fi mai mică decât valoarea garantată de lege, şi anume suma contribuţiilor virate în numele acestuia de la 

momentul dobândirii calităţii de participant la un Fond pentru prima dată, diminuată cu comisioanele legale şi 

penalităţile de transfer, după caz. 

 

Transferul disponibilităţilor băneşti reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se face 

din contul de transfer al Fondului de la care acesta se transferă în contul de transfer al Fondului la care se 

transferă. 
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În cazul în care contravaloarea activului personal net al participantului care se transferă este mai mică decât 

valoarea garantată, diferența se acoperă din contul bancar aferent activelor care acoperă provizionul tehnic al 

administratorului de la care acesta se transferă. 

 

Transferul sumelor reprezentând diferența menționată anterior se face din contul Administratorului Fondului de 

la care se transferă participantul în contul de transfer al noului fond de pensii administrat privat, în numele 

participantului, în aceeași zi în care se efectuează transferul activului personal net al participantului respectiv. 

 

Cuantumul disponibilităţilor băneşti transferate se calculează având la bază valoarea unitară a activului net 

calculată şi raportată de Administrator şi de depozitar în data de 14 a lunii curente, iar anularea unităţilor de 

fond aferente transferului disponibilităţilor băneşti ale participantului se efectuează la aceeaşi dată. 

 

Administratorul fondului de pensii administrat privat de la care se transferă participantul suportă comisioanele 

bancare aferente transferului de disponibilităţi băneşti ale participantului. 

 

Penalitatea de transfer este reţinută de către Administratorul Fondului de la care se solicită transferul, din 

activul personal net al participantului care solicită transferul mai devreme de 2 ani de la data validării ca 

participant la respectivul fond de pensii administrat privat. Cuantumul penalităţii de transfer este de 5 % aplicat 

valorii activului net a participantului ce urmează a fi transferată în numele participantului.  

 

Drepturile participantului pot fi transferate în alte ţări în care acesta are domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile 

reglementate prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în moneda ţărilor 

respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit. 

 

În caz de transfer la/de la un alt fond de pensii administrat privat, transferul disponibilităţilor băneşti se 

efectuează în data de 15 ale lunii. 

 

Este interzisă implicarea agenţilor de marketing în operaţiunile de transfer. 

 

2.11. OBLIGAŢIILE DE INFORMARE ALE ADMINISTRATORULUI FAŢĂ DE PARTICIPANT 

 

2.11.1. Tipurile de informări  

 

 Raport anual de informare a participanţilor cu informaţii corecte şi complete despre activitatea 

desfăşurată în anul calendaristic precedent. Conţinutul minim al raportului anual cu privire la 

Administrator şi la fondul de pensii administrat privat cuprinde: 

- denumirea şi sediul Administratorului, componenţa Consiliului de Administraţie/Consiliului de 

Supraveghere şi a Comitetului de Direcţie/Directoratului, după caz; 

- numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia 

din totalul acţiunilor; 

- denumirea şi sediul depozitarului şi auditorului fondului de pensii privat pe care îl administrează; 

- evoluţia numărului de participanţi; 

- evoluţia activelor fondului de pensii administrat privat şi a valorii unitare a activului net. 

 Scrisoare de informare anuală a participantului cu date despre situaţia activul personal net la data de 

31 decembrie a anului precedent; 

 Declaraţia privind politica de investiţii: acest document conţine strategia de investire a activelor şi 

regulile urmate pentru structura portofoliului; 

 Extrasul de cont: acest document conţine situaţia contului unui anumit participant detaliind activul 

personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora; 

 Alte informaţii cu privire la: riscul investiţiei, gama de opţiuni de investiţii, dacă este cazul, portofoliul 

existent de investiţii, precum şi informaţii privind expunerea la risc şi costurile legate de investiţii.  
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2.11.2. Periodicitatea şi modalitatea de informare 

 

Administratorul publică pe pagina proprie de internet cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an raportul anual 

de informare a participanţilor cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul 

calendaristic precedent. 

 

Administratorul transmite participanţilor, până la data de 15 mai a fiecărui an scrisoarea de informare cu date 

despre situaţia activului personal la data de 31 decembrie a anului precedent. 

  

Administratorul poate contacta participantul/beneficiarul oricând este necesar şi prin orice mijloace care pot fi 

dovedite ulterior (e-mail, telefon înregistrat, fax, notificare scrisă, etc.) în vederea oferirii/solicitării de informaţii 

referitoare la pensia privată obligatorie deţinută/moștenită. 

 

Anual, Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la transmiterea lor la Autoritate: 

 

 situaţiile financiare anuale ale fondului de pensii administrat privat, conform reglementărilor contabile în 

vigoare; 

 situaţiile financiare anuale ale Societății care administrează fondul de pensii administrat privat, conform 

reglementărilor contabile în vigoare. 

 

Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fondul de pensii administrat 

privat, odată cu situaţiile financiare anuale, şi structura portofoliului de investiţii, detaliată, pentru fiecare 

instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea 

deţinută în activul total al Fondului de pensii la data de 31 decembrie. 

 

Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fondul de pensii administrat 

privat, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, şi structura portofoliului de investiţii, detaliată, pentru fiecare 

instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea 

deţinută în activul total al Fondului de pensii la data de 30 iunie. 

 

Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

transmiterea lor la Autoritate: 

 

 raportările contabile semestriale ale fondului de pensii administrat privat, conform reglementărilor 

contabile în vigoare; 

 raportările contabile semestriale ale Societății care administrează fondul de pensii administrat privat, 

conform reglementărilor contabile în vigoare. 

 

Lunar, pentru activitatea Fondului de pensii, Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de 

internet, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lunii anterioare, următoarele informaţii: 

 

 numărul total de participanţi ai Fondului de pensii şi structura acestora pe grupe de sex şi vârste, 

respectiv: până la 19 ani, între 20 - 24 ani, între 25 - 29 ani, între 30 - 34 ani, între 35 - 39 ani, între 40 - 

44 ani, între 45 - 49 ani, între 50 - 54 ani, între 55 - 59 ani, 60 - 64 ani şi peste 65 ani; 

 structura portofoliului de investiţii. 

 

Săptămânal, Administratorul are obligaţia de a publica în a doua zi lucrătoare a săptămânii, pe pagina proprie 

de internet, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente, următoarele informaţii referitoare la activitatea 

fondului de pensii administrat privat: 
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 valoarea activului total al fondului de pensii administrat privat; 

 valoarea activului net al fondului de pensii administrat privat; 

 numărul total de unităţi de fond ale fondului de pensii administrat privat; 

 valoarea unitară a activului net al fondului de pensii administrat privat. 

 

2.11.3. Informaţiile gratuite şi contra cost pe care le poate obţine participantul 

 

Administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, la ultima adresă de corespondenţă comunicată o 

scrisoare de informare cu date despre situaţia activului personal al participantului la data de 31 decembrie a 

anului precedent. În cazul în care participantul sau beneficiarul solicită, pe lângă informările la care are dreptul, 

informaţii suplimentare privind participarea sa la fondul de pensii administrat privat, Administratorul este obligat, 

contra cost, să-i ofere aceste informaţii. Tariful pentru acest serviciu nu poate depăşi costul efectiv al punerii la 

dispoziţie a informaţiilor. 

 

2.12. PROCEDURĂ PENTRU MODIFICAREA PROSPECTULUI  

 

2.12.1. Procedura de modificare a Prospectului 

 

Prezentul Prospect va putea fi modificat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, numai cu avizul 

Autorităţii. 

 

Administratorul va propune modificarea şi/sau completarea Prospectului în funcţie de evoluţia reală a Fondului 

de pensii și de schimbările legislative, precum şi pentru a adapta prevederile schemei de pensii private la 

condiţiile specifice pieţei. 

 

2.12.2. Publicarea modificărilor la Prospect 

 

Prospectul schemei de pensii private cu modificările avizate de Autoritate este publicat cu respectarea normelor 

Autorităţii privind informaţiile conţinute în materialele publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate 

privat şi administrarea acestora.   

 

Prospectul modificat este pus la dispoziţia participanţilor gratuit la sediul social şi se republică pe pagina de 

internet a Administratorului. Republicarea Prospectului modificat se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional. 

 

2.13. CONDIŢIILE DE ACORDARE A PENSIEI PRIVATE  

 

Plata pensiei private va fi reglementată printr-o lege specială ce urmează a fi adoptată, care va stabili 

organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor, reglementate de Autoritate. 

 

În conformitate cu procedurile interne ale Administratorului și, respectând legislația în vigoare, termenele de 

plată a activului personal net sunt, după cum urmează: 

 

 Pentru dosarele de plată a activului net cu opțiunea plată unică în caz de deces a participantului, 

pensionare la limită de vârstă sau invaliditate, anularea unităților de fond și plata acestora se va efectua 

în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării documentelor complete. 

 

 Pentru dosarele de plată a activului net cu opțiunea plată eșalonată, în caz de deces a participantului, 

pensionare la limită de vârstă sau invaliditate, care sunt recepționate în perioada 01 - 08 ale lunii, 

anularea unităților de fond se va efectua până în data de 09 ale lunii, iar prima plată se va efectua în 

data de 10 ale lunii. 
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 Pentru dosarele de plată a activului net cu opțiunea plată eșalonată, în caz de deces a participantului, 

pensionare la limită de vârstă sau invaliditate, care sunt recepționate după data de 08 ale lunii, 

anularea unităților de fond se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării 

documentelor complete, iar prima plată se va efectua în data de 10 ale lunii următoare celei în care s-

au recepționat documentele. 
 

Transferul sumelor de bani reprezentând contravaloarea activelor cuvenite fiecărui beneficiar în contul personal 

deținut la alt fond de pensii administrat privat, unde are calitatea de participant, se va efectua în termen de 10 

zile lucrătoare de la data solicitării, iar anularea unităților de fond se realizează în aceeași zi cu ziua transferului, 

în baza documentației depusă. 
 

În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o 

formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita beneficiarului/beneficiarilor 

completarea ori înlocuirea acestora, după caz, prin orice modalitate care poate fi dovedită ulterior, fără a ne 

limita la telefon înregistrat, e-mail, fax, notificare scrisă. Orice solicitare de completare ori de înlocuire conduce 

la întreruperea termenului prevăzut mai sus, un nou termen începând să curgă de la data depunerii 

documentaţiei complete. 

 

2.13.1. Decesul Participantului 

 

În cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie, pe numele 

fiecărui beneficiar se va deschide câte un cont la ultimul Fond de pensii la care a contribuit participantul 

decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia. 

 

Beneficiarul are dreptul, după caz, la: 

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat, dacă are calitatea de participant la un alt 

fond de pensii administrat privat; 

b) plata unică a contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net al participantului decedat, dacă nu are 

calitatea de participant; Administratorul este răspunzător de corectitudinea efectuării plăţii; 

c) plăți eșalonate a contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net al participantului decedat, dacă nu 

are calitatea de participant; Administratorul este răspunzător de corectitudinea efectuării plăţii. 

 

Pentru a primi contravaloarea activului personal net fiecare beneficiar sub formă de plată unică sau plăți 

eșalonate, personal sau prin mandatar având procură specială şi autentică sau prin curator/tutore, în baza 

documentului emis de instanţa de tutelă în formă definitivă, va depune la Administratorul fondului de pensii 

administrat privat cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor, însoțită de documentele menționate în 

aceasta și prevăzute la art. 12, alin. 2 din Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al 

participantului la un fond de pensii administrat privat. 

 

Documentele se prezintă în original şi în copie, Administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică 

conformitatea cu originalul. În cazul în care documentele se transmit prin intermediul serviciilor poștale, acestea 

se vor prezenta după cum urmează: 

 

 cererea prin care se solicită plata drepturilor în original; 

 copia certificatului de deces și a actului de identitate valabil; 

 copie legalizată pentru celelalte documente prevăzute în Norma nr. 27/2017 privind utilizarea 

activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat. 

 

În cazul beneficiarilor minori, cererea este semnată fie de către ocrotitorul legal, fie de curatorul desemnat 

special în acest sens. Benficiarii minori cu capacitatea de exercițiu restrânsă semnează cererea împreună cu 

ocrotitorul legal sau curatorul, după caz. 



Pagina 20 din 26 

 

 

Modelul cererii de solicitare a plății activului personal net se regăsește pe pagina de internet a 

Administratorului. 

 

În cererea scrisă prin care se solicită plata unică/plăți eșalonate a activului personal net, beneficiarul sau 

mandatarul indică modalitatea de efectuare a plăţii drepturilor sale, respectiv prin virament bancar sau prin 

mandat poştal, şi va specifica toate informaţiile necesare efectuării plăţii. 

 

În cazul în care beneficiarul solicită plata activului personal prin virament în cont bancar, acesta are obligația 

completării documentației menționate la secțiunea 2.13.1 Decesul Participantului, cu extrasul de cont sau orice 

fel de document emis de instituțiile de credit care să ateste titularul contului și IBAN-ul aferent acestuia. 

 

În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o 

formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita beneficiarului/beneficiarilor 

completarea ori înlocuirea acestora, după caz, prin orice modalitate care poate fi dovedită ulterior, fără a ne 

limita la telefon înregistrat, e-mail, fax, notificare scrisă. Orice solicitare de completare ori de înlocuire conduce 

la întreruperea termenului legal de plată, un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei 

complete. 

 

În cazul în care beneficiarul este reprezentat de mandatar, de ocrotitorul legal sau de curatorul desemnat în 

acest sens, acesta depune copia actului său de identitate, valabil la data depunerii cererii, împreună cu 

documentele menționate în cerere și în forma precizată mai sus. Administratorul verifică documentele transmise 

și certifică conformitatea cu originalul. 

 

Beneficiarul care este participant la un fond de pensii administrat privat nu poate ceda prin actul de 

partaj dreptul de proprietate asupra contravalorii activului net al participantului decedat. 

 

În cererea de solicitare a plăţii activului personal, beneficiarul specifică dacă are calitatea de participant la un 

fond de pensii administrat privat, iar în caz afirmativ menţionează denumirea acestuia. Administratorul are 

obligaţia să se asigure dacă beneficiarul este participant la un fond de pensii administrat privat. 

 

În cazul în care beneficiarul este participant la un alt Fond de pensii, transferul sumelor de bani reprezentând 

contravaloarea activelor cuvenite fiecărui beneficiar în contul personal deținut la alt fond de pensii administrat 

privat unde are calitatea de participant, se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării, iar 

anularea unităților de fond se realizează în aceeași zi cu ziua transferului, în baza documentației prevăzută în 

cerere. 

  

Administratorul va transfera în contul fiecărui beneficiar, participant la un alt fond de pensii administrat privat 

cota-parte cuvenită din activul personal net, iar pentru fiecare beneficiar participant la acelaşi Fond cu 

participantul decedat, cota-parte cuvenită din activul personal net va fi transferată direct în contul acestuia, sub 

formă de unităţi de fond. 

 

Odată cu virarea contravalorii unităților de fond aferente beneficiarilor, Administratorul transmite către noile 

Fonduri, unde moștenitorii au calitatea de participant, și informațiile cu privire la cota parte din valoarea 

garantată aferentă respectivului moștenitor.  
 

Pentru moștenitorii care au calitatea de participant la același Fond cu participantul decedat, Administratorul va 

păstra în evidențe informațiile cu privire la cota-parte din valoarea garantată aferentă fiecărui moștenitor. 

 

Prescripţia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să 

curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a decesului. 
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Administratorul va plăti beneficiarului/beneficiarilor cota-parte cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul 

personal net al participantului decedat şi garanţiile prevăzute în prospect. Suma totală care urmează a fi plătită 

nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuată cu penalităţile de transfer şi comisioanele 

legale.  

 

Contul participantului decedat rămâne activ pe o perioadă de 12 luni de la data decesului. În această perioadă 

se pot primi contribuţii şi se pot efectua regularizări. 

 

După 12 luni de la data decesului şi în urma primirii raportului de la instituţia de evidenţă, Administratorul 

efectuează, după caz, transferul contravalorii activului personal acumulat de la data plăţii inițiale până în acel 

moment şi va închide contul participantului decedat, după reconfirmarea detaliilor plăţii iniţiale prin orice 

mijloace care pot fi dovedite ulterior (telefon înregistrat, e-mail, fax, notificare scrisă, etc.). 

 

Menţiunile precizate în prezenta secţiune a Prospectului se completează cu prevederile legii şi ale normelor 

aplicabile, după caz. 

 

2.13.1.1. Plata unică a activului personal net  

 

În cazul în care beneficiarul nu are calitatea de participant și optează pentru o plată unică, plata sumei 

reprezentând cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului este efectuată prin virament bancar 

sau prin mandat poștal pentru fiecare beneficiar. 

 

Plata activului personal net se efectuează exclusiv către beneficiarul participantului decedat, mandatarul fiind 

reprezentantul beneficiarului doar pentru depunerea cererii și a documentelor însoțitoare. 

 

Plata sumei reprezentând cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului se va face în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii însoţită de documentele menţionate în cerere. 

 

Cuantumul sumei care urmează a fi plătită către beneficiar se calculează având la bază ultima valoare unitară a 

activului personal net. Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, după caz, taxele poştale vor fi 

deduse din suma reprezentând activul personal net al participantului. 

 

Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în 

aceeași zi cu transferul activului din contul operațional în contul DIP pentru plată unică al Fondului. Plata din 

contul DIP pentru plată unică în contul beneficiarului se va realiza cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. 

 

2.13.1.2. Plăți eșalonate ale activului personal net 

 

Beneficiarul are dreptul la plata eşalonată a contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net al 

participantului decedat, dacă nu are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat. 

Administratorul este răspunzător de corectitudinea efectuării plăţii. 

 

Suma minimă de plată a ratelor lunare nu poate fi mai mică de 500 lei, cu excepția ultimei rate care va fi o rată 

reziduală, din care se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau 

taxelor poștale, după caz pe o perioadă de maximum 5 ani. 

 

Termenul de plată în cazul plăților eșalonate este data de 10 a fiecărei luni. 

 

Cuantumul sumei care urmează a fi transferată din contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate se 

calculează având la bază ultima valoare unitară a activului personal net, calculată și raportată de Administrator 
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pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul. Din sumele ce urmează a fi plătite din contul 

DIP pentru plăți eșalonate se scad deducerile legale, comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, 

după caz, taxele poştale. 

 

Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în 

aceeași zi cu transferul activului din contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate. 

 

Plata eşalonată către beneficiar se va efectua conform graficului transmis de Administrator beneficiarului care 

optează pentru plata eșalonată, şi menţiunilor din Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al 

participantului la un fond de pensii administrat privat. Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor 

sau, după caz, taxele poştale vor fi deduse din suma reprezentând activul personal net al participantului.  

 

Anularea unităţilor de fond se va face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii 

însoţite de documentele menţionate în aceasta și se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului 

personal net. Anularea unităților de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al 

participantului decedat se efectueaza în aceeași zi cu transferul activului personal net din contul operațional în 

contul DIP pentru plăți eșalonate al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP pentru plăți 

eșalonate către beneficiar realizându-se conform graficului stabilit de Administratorul Fondului. 

 

Administratorul va plăti beneficiarului/beneficiarilor cota-parte cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul 

personal net al participantului decedat şi garanţiile prevăzute în prospect. Suma totală care urmează a fi plătită 

nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuată cu penalităţile de transfer şi comisioanele 

legale.  

 

2.13.2. Pensionarea Participantului 

 

Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de 

vârstă în sistemul public de pensii. Activul personal net este folosit exclusiv pentru achiziționarea unei pensii 

private, cu excepţia participanţilor al căror activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii 

private minime. În acest caz, participanții pot primi suma cuvenită sub formă de plată unică sau eșalonată.  

 

Pentru a primi contravaloarea activului personal net participantul, personal sau prin mandatar având procură 

specială şi autentică, va depune la Administratorul fondului de pensii administrat privat cererea scrisă prin care 

solicită plata drepturilor cuvenite însoțită de documentele menționate în aceasta și prevăzute conform art. 5, 

alin. 1 din Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii 

administrat privat. 

 

Modelul cererii de solicitare a plății activului net se regăsește pe pagina de internet a Administratorului. 

 

Documentele se prezintă în original şi în copie, Administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică 

conformitatea cu originalul. În cazul în care documentele se transmit prin intermediul serviciilor poștale, acestea 

se vor prezenta după cum urmează: 

 

 cererea prin care se solictă plata drepturilor în original; 

 copia actului de identitate valabil; 

 copie legalizată pentru celelalte documente prevăzute în cerere. 

 

În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil 

la data depunerii cererii și depune copia acestuia, împreună cu documentele solicitate în cererea de plată și în 

forma precizată în paragraful anterior, Administratorul păstrând copia după ce verifică și certifică conformitatea 

cu originalul. 
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Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului este efectuată prin virament 

bancar sau prin mandat poștal, exclusiv participantului, mandatarul fiind reprezentantul participantului doar 

pentru depunerea cererii și a documentelor însoțitoare. 

 

Pentru a primi contravaloarea activului personal net participantul, personal sau prin mandatar având procură 

specială şi autentică, va depune la sediul Administratorului cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor 

cuvenite însoțită de documentele menționate în aceasta, conform secțiuniii 2.13.2 Pensionarea Participantului. 

 

În cazul în care participantul solicită plata activului personal prin virament în cont bancar, acesta are obligația 

completării documentației menționate mai sus cu extrasul de cont sau orice fel de document emis de instituțiile 

de credit care să ateste titularul contului și IBAN-ul aferent acestuia. 

 

În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o 

formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului 

completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului legal de plată, 

un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei complete. 

 

Contul participantului pensionat la limită de vârstă rămâne activ pe o perioadă de 12 luni de la data deschiderii 

dreptului la pensia pentru limită de vârstă. În această perioadă se pot primi contribuţii şi se pot efectua 

regularizări. După 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia pentru limită de vârstă şi în urma primirii 

raportului de la instituţia de evidenţă Administratorul efectuează, după caz, plata contravalorii activului personal 

acumulat de la data plăţii inițiale până în acel moment şi va închide contul participantului, după reconfirmarea 

detaliilor plăţii iniţiale prin orice mijloace care pot fi dovedite ulterior (telefon înregistrat, e-mail, fax, notificare 

scrisă, etc.).  

 

Menţiunile precizate în prezenta secţiune a Prospectului se completează cu prevederile legii şi ale normelor 

aplicabile, după caz. 

 

În momentul în care participantul devine eligibil, acesta alege furnizorul de pensii private care stabileşte suma 

pensiei private, pe baza calculului actuarial şi pe baza activelor personale din contul participantului.  

 

2.13.2.1. Plata unică a activului personal net 

 

Plata contravalorii activului personal net sub formă de plată unică se va efectua în termen de maximum 30 zile 

calendaristice de la data depunerii cererii însoţite de documentele menţionate mai sus. 

 

Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în 

aceeași zi cu transferul activului din contul operațional în contul DIP pentru plată unică al Fondului. Plata din 

contul DIP pentru plată unică în contul participantului se va realiza cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. 

 

Cuantumul sumei care urmează a fi plătită către participant se calculează având la bază ultima valoare unitară 

a activului personal net calculată și raportată de Administrator și depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă 

celei în care se face transferul. Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, după caz, taxele 

poştale vor fi deduse din suma reprezentând activul personal net al participantului. 

 

Administratorul va plăti participantului suma cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul personal net al 

participantului şi garanţiile prevăzute în prospect. Suma totală care urmează a fi plătită nu poate fi mai mică 

decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuată cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale.  
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2.13.2.2. Plăți eșalonate ale activului personal net 

 

În cazul în care participantul optează pentru plăți eșalonate, cuantumul sumei care urmează a fi transferată din 

contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a 

activului personal net, calculată și raportată de Administrator și depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă 

celei în care se face transferul. Din sumele ce urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăți eșalonate se scad 

deducerile legale, comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz. 

 

Termenul de plată în cazul plăților eșalonate este data de 10 a fiecărei luni. 

 

Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în 

aceeași zi cu transferul activului din contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate. 

 

Plata eşalonată către participant se va efectua conform graficului transmis de Administratorul Fondului. 

 

Administratorul va plăti participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net şi garanţiile 

prevăzute în prospect. Suma totală care urmează a fi plătită nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor 

plătite, diminuată cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. 

 

2.13.3. Pensionarea în caz de invaliditate a Participantului 

 

În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afecţiuni 

care nu mai permit reluarea activităţii, în condiţiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de 

pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după 

caz, acesta va avea dreptul să primească contravaloarea activului său personal net sub formă de plată unică 

sau plăți eșalonate, la cerere. 

 

Pentru a primi contravaloarea activului personal net participantul, personal sau prin mandatar având procură 

specială şi autentică, va depune la Administratorul fondului de pensii administrat privat cererea scrisă prin care 

solicită plata drepturilor cuvenite însoțită de documentele menționate în aceasta, prevăzute la art. 8, alin. 1 din 

Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat 

privat.  

 

Documentele se prezintă în original şi în copie, Administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică 

conformitatea cu originalul. În cazul în care documentele se transmit prin intermediul serviciilor poștale, acestea 

se vor prezenta după cum urmează: 

 

 cererea prin care se solicită plata drepturilor în original; 

 copia actului de identitate valabil; 

 copie legalizată pentru celelalte documente prevăzute în cerere. 

 

În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil 

la data depunerii cererii și depune copia acestuia, împreună cu documentele și în forma precizată mai sus, 

administratorul păstrând copia după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul. 

 

În cazul în care participantul solicită plata activului personal prin virament în cont bancar, acesta are obligația 

completării documentației menționată mai sus cu extrasul de cont sau orice fel de document emis de instituțiile 

de credit care să ateste titularul contului si IBAN-ul aferent acestuia. 
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Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului este efectuată prin virament 

bancar sau prin mandat poștal, exclusiv participantului, mandatarul fiind reprezentantul beneficiarului doar 

pentru depunerea cererii și a documentelor însoțitoare. 

 

Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net se va efectua în termen de maximum 30 zile 

calendaristice de la data depunerii cererii însoţite de documentele menţionate mai sus. 

 

Modelul cererii de solicitare a plății activului net se regăsește pe pagina de internet a Administratorului. 

 

În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o 

formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului 

completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului legal de plată, 

un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei complete. 

 

Contul participantului pensionat de invaliditate rămâne activ pe o perioadă de 12 luni de la data deschiderii 

dreptului la pensia de invaliditate. În această perioadă se pot primi contribuţii şi se pot efectua regularizări. 

După 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate şi în urma primirii raportului de la instituţia 

de evidenţă Administratorul efectuează, după caz, plata contravalorii activului personal acumulat de la data 

plăţii inițiale până în acel moment şi va închide contul participantului, după reconfirmarea detaliilor plăţii iniţiale 

prin orice mijloace care pot fi dovedite ulterior (telefon înregistrat, e-mail, fax, notificare scrisă, etc.).  

 

Menţiunile precizate în prezenta secţiune a Prospectului se completează cu prevederile legii şi ale normelor 

aplicabile, după caz. 

 

2.13.3.1. Plata unică a activului personal net 

 

Pentru participatul care a optat pentru plata contravalorii activului personal net sub formă de plată unică, 

anularea unităților de fond aferente plății se efectuează în aceeași zi cu transferul activului din contul 

operațional în contul DIP pentru plată unică al Fondului. Plata din contul DIP pentru plată unică în contul 

participantului se va realiza cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. 

 

Cuantumul sumei care urmează a fi plătită către participant  se calculează având la bază ultima valoare unitară 

a activului personal net. Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, după caz, taxele poştale 

vor fi deduse din suma reprezentând activul personal net al participantului. 

 

Administratorul va plăti participantului suma cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul personal net al 

participantului şi garanţiile prevăzute în prospect. Suma totală care urmează a fi plătită nu poate fi mai mică 

decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuată cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale.  

 

2.13.3.2. Plăți eșalonate ale activului personal net 

 

Pentru participantul care a optat pentru plata contravalorii activului personal net sub formă de plăți eșalonate, 

cuantumul sumei care urmează a fi transferată din contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate se 

calculează având la bază ultima valoare unitară a activului personal net, calculată și raportată de Administrator 

și depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul. Din sumele ce urmează a fi 

plătite din contul DIP pentru plăți eșalonate se scad deducerile legale, comisioanele bancare pentru efectuarea 

viramentelor sau taxelor poştale, după caz. 

 

Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în 

aceeași zi cu transferul activului din contul operațional în contul DIP pentru plăți eșalonate. 
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Plata eşalonată către participant se va efectua conform graficului transmis de Administratorul Fondului.  

 

Termenul de plată în cazul plăților eșalonate este data de 10 a fiecărei luni. 

 

Administratorul va plăti participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net şi garanţiile 

prevăzute în prospect. Suma totală care urmează a fi plătită nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor 

plătite, diminuată cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. 

 

2.14. REGIMUL FISCAL AL OPERAŢIUNILOR FONDULUI 

 

Conform legislației în vigoare, investirea activelor Fondului şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit.  

 

Conform legislaţiei în vigoare, taxele la bugetul de stat pentru plata unică a activului net se reţin şi se virează de 

către Administrator în momentul efectuării plății unice către beneficiari/participanți.  

 

Conform legislaţiei în vigoare, taxele la bugetul de stat pentru plata eșalonată a activului net se reţin şi se 

virează de către Administrator în momentul efectuării plații către beneficiarii/participanții aflați în plată eșalonată.  

 

 

3. CONTRACTUL DE ADMINISTRARE ŞI CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILĂ 
 

Contractul de administrare şi contractul de societate civilă pot fi consultate pe pagina de internet a 

Administratorului, www.brdpensii.ro, acesta având obligaţia publicării acestora pe pagina proprie de internet. 

 

Prospectul schemei de pensii private este pus la dispoziţia participantului în mod gratuit la sediul 

Administratorului sau se consultă accesând pagina de internet precizată în prospectul simplificat. 


