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CONTRACT DE ADMINISTRARE A FONDULUI1 

NR. 590/24.07.2007 
 

 

Părţile 

Prezentul contract se încheie între: 
 
ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. (AZT 

Pensii Private), cu sediul în Bucureşti, str. Buzești, nr. 82-94, etaj 12 (parțial), cod poștal 011017, sector 1, 
persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J40/6068/23.03.2007, 
Cod Unic de Înregistrare 21439417, cod IBAN RO16BRDE450SV21205884500 RON, deschis la BRD-GROUPE 
SOCIETE GENERALE S.A.-Sucursala Mari Clienţi Corporativi, societate autorizată ca administrator al unui fond 
de pensii administrat privat prin Decizia nr. 49/25.07.2007 emisă de Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private, în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare Autoritatea), cod de 
înscriere în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară – sectorul sistemului de pensii private SAP-RO-
21451764, reprezentată legal prin domnul Virgiliu-Pompiliu Ichim în calitate de Director general, denumită în 
continuare Administrator şi 
 
(...)2 denumiţi în continuare participanți. 
 

Obiectul contractului  

Art.1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea Fondului de pensii administrat privat 

AZT VIITORUL TĂU (denumit Fond/AZT VIITORUL TĂU), constituit pe bază de Contract, sub formă de 
societate, fără personalitate juridică, printr-o gestionare prudenţială şi eficientă realizată în interesul participanţilor. 

(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părţile înţeleg că Administratorul exercită în numele şi 
pe seama Fondului activităţile specifice date în sarcina sa prin legislaţia în vigoare, Normele Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (denumită Autoritatea) şi prin prezentul contract de administrare. 

(3) Participanţii la Fond acordă Administratorului toate puterile necesare realizării obiectului prezentului 
contract. În acest sens, dar fără a se limita la, Administratorul dobândeşte odată cu semnarea prezentului contract: 

a) dreptul de reprezentare în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti; 
b) dreptul de a încheia orice fel de acte juridice necesare administrării Fondului; 
c) dreptul de a angaja patrimoniul acestuia şi de a întocmi, semna şi depune în mod valabil situaţiile 

financiare ale Fondului,  
în conformitate cu legislaţia specifică, normele Autorităţii, schema de pensii şi prospectul schemei de pensii 
aferente, avizate de Autoritate.  

(4) Excepţie de la prevederile alin. 3 fac dreptul de reprezentare şi dreptul de a încheia orice acte juridice, 
incluzând şi contractele cu depozitarul şi auditorul Fondului, în perioada de înfiinţare şi autorizare a Fondului, 
anterioare semnării prezentului contract, care sunt corespunzător însuşite şi acceptate ca fiind valabil încheiate în 
numele şi pe seama Fondului. Toate actele juridice încheiate de Administrator anterior autorizării Fondului de către 
Autoritate sunt acte sub condiţie şi intră în vigoare de la data deciziei de autorizare a Fondului, emisă de Autoritate. 

                                                 
1Formă actualizată la data de 02.02.2023 conform ultimului aviz al ASF: Aviz nr. 123/10.04.2023 cuprinzând modificările operate prin Actele 
adiţionale nr. 1/17.02.2009, nr. 2/22.11.2010, nr. 3/12.05.2014, nr. 4/03.12.2015.  nr. 5/31.01.2019 , nr. 6/28.01.2020 si nr. 7/02.02.2023. 
2 Datele cu caracter personal ale participanţilor nu constituie obiectul publicării în cadrul formei actualizate. 
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(5) Principiile schemei de pensii private sunt astfel concepute încât să asigure furnizarea informaţiilor cu 
respectarea principiului transparenţei şi aplicarea unui tratament nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la Fond. 

(6) Administratorul Fondului este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile 
prezentului contract.  

 
  Durata contractului  

Art. 2. Durata prezentului contract este nelimitată, începând cu data autorizării Fondului de către 
Autoritate. 

 
Preţul contractului; modalităţile de plată 

       Art. 3. Pentru administrarea Fondului, Administratorul va retine un comision de administrare, care se 
constituie prin deducerea unui procent din activul total al Fondului, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel:  

- 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 
- 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflaţiei;  
- 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei;  
- 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei,  
- 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei;  
- 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei. 

Art. 4. Metoda de calcul şi de percepere a comisionului este menţionată la nivelul Prospectului. 
 
Obligaţiile Administratorului fondului de pensii 

Art. 5. Obligaţiile Administratorului Fondului sunt cele prevazute în Legea 411/2004, privind fondurile de 
pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în normele emise de Autoritate în 
aplicarea legii, în Prospectul schemei de pensii, precum şi cele care rezultă din cuprinsul prezentului contract. 

Art. 6. În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin, Administratorul Fondului va acţiona numai 
în interesul participanţilor la Fond şi va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea 
pierderilor, precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul 
administrat.  

Art. 7. Evidenţele Administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii administrate 
privat sunt organizate şi administrate distinct, separate de celelalte activităţi şi de contabilitatea sa proprie. 

Art. 8. Procedurile privind modalităţile de constatare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor, precum şi 
procedurile de remediere a deficienţelor sunt stabilite prin reglementările interne ale Administratorului în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

Art. 9. Administratorul Fondului va comunica participanţilor la Fond orice informaţie cerută de aceştia şi 
având legătură cu obiectul prezentului contract conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

Drepturile participanţilor 

Art. 10. Drepturile participanţilor la Fond sunt cele instituite de Lege, de normele date în aplicarea acesteia 
şi de Prospect.  
 

Obligaţiile participanţilor  

Art. 11. Obligaţiile participanţilor la Fond rezultă din Lege, din normele date în aplicarea acesteia şi din 
Prospect.  
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Răspunderea părţilor  

Art. 12. (1) Administratorul Fondului răspunde pentru orice prejudiciu produs participanţilor prin:  

a) încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare;  

b) dol (înşelăciune sau viclenie);  

c) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  
(2) Neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor legale şi asumate prin prezentul contract de către 

participanţi conduce la exonerarea de orice răspundere a Administratorului. 
(3) Administratorul va fi exonerat de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la participanţi 

şi contul personal al acestora la Fond dacă este obligat în mod legal să dezvăluie informaţia, precum şi datele cu 
caracter personal către Autoritate, auditor, depozitar şi/sau altor organe de stat competente, precum şi către alte 
entităţi în măsura în care are acordul participantului, cu respectarea legislaţiei incidentă în materie.  

 

Depozitarea  

Art. 13. Administratorul Fondului este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o societate 
de depozitare avizată de Autoritate, care să fie responsabilă pentru ţinerea în siguranţă a tuturor activelor Fondului, 
precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de depozitare.  

 
Auditul  

Art. 14. Administratorul Fondului este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu persoane 
fizice sau juridice, persoane active, avizate de Autoritate, care să fie responsabile pentru auditarea situaţiilor 
financiar-contabile ale Fondului, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu 
activitatea de audit. 

Art. 15. Modalităţile de control exercitate de către auditori se realizează în considerarea eticii profesionale, 
principiilor aplicabile auditului financiar şi a reglementărilor legale în vigoare.  
 

Forţa majoră  
Art. 16. (1) Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de 10 zile de la data apariţiei 

şi demonstrată în termen de 60 de zile de la data apariţiei.  
(2) Exonerarea de răspundere a părţilor în caz de forţă majoră include, dar nu se limitează la: inundaţie, 

incendiu, epidemii, atentate teroriste, revolte, greve, viruşi informatici şi alte asemenea. 
 

Modificarea contractului  

Art. 17. Modificarea prezentului contract se va face prin act adiţional, semnat de un număr de minimum 
oricare 5 participanţi la Fond şi de către administrator, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se 
realiza conform prevederilor legale în vigoare. 
 

Rezilierea contractului  

Art. 18. (1) Prezentul contract încetează de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazurile 
prevăzute de lege şi de reglementările speciale privind pe oricare dintre părţi.  

(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participanţilor se va realiza conform prevederilor legale.  
 

Litigii  

Art. 19. (1) Modul de rezolvare a litigiilor, asupra căruia părţile au convenit, constă în faptul că toate 
neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea 
acestuia vor fi rezolvate pe cale amiabilă.  
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(2) Instanţa competentă  
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 

judecătoreşti competente de la sediul Administratorului. 
 

Participanţi 
(...) 
 

 

Administrator 

Director general,  
 
Virgiliu-Pompiliu Ichim 
 

 
 

 


