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ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A 
(denumit Administrator), cu sediul social în Bucureşti, strada Buzeşti, nr. 82-94, et. 12 (parţial), Sector 1, Cod 
poştal 011017, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6068/23.03.2007, având CUI 21439417, capital 
social subscris şi vărsat 51.800.000 lei, autorizată ca Administrator prin Decizia nr. 6/24.04.2007, cod SAP-
RO-21451764, în calitate de Administrator al Fondului de pensii facultative AZT MODERATO (denumit 
Fond), autorizat prin Decizia nr. 11/15.05.2007, cod FP3-1024, având Decizia de autorizare a prospectului 
schemei de pensii facultative nr. 7/24.04.2007, comunică: 
 

Document de informare şi solicitare a acordului participanţilor  
Fondului de pensii facultative AZT MODERATO 

 
Prin care informează şi solicită acordul participanţilor1 cu privire la modificările propuse de 

Administrator la prospectul schemei de pensii facultative a Fondului de pensii facultative AZT MODERATO 
(Prospect) care a primit avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară  nr. 178/30.05.2022. 
 

 
I. Înainte de a parcurge modificările la Prospect este important să ştiţi că: 

 
1. În termen de 30 de zile calendaristice de la data 06.06.20222, participanţii care nu sunt de acord cu 

modificările Prospectului notifică acest aspect Administratorului, în scris şi pot solicita transferul la 
un alt fond de pensii facultative, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind 
în sarcina Administratorului. 

2. Puteţi transmite notificarea privind dezacordul dumneavoastră pe poştă/fax/e-mail urmărind 
coordonatele: 

a) adresă poştală: strada Buzeşti, nr. 82-94, et. 12 (parţial), sector 1, Bucureşti, România, Cod 
poştal 011017; 

b) fax: +(40)21 207 21 70; 
c) e-mail: info@aztpensii.ro. 

3. Notificările nesemnate sau anonime nu vor fi luate în considerare. 
4. Participantul care şi-a exprimat dezacordul cu privire la modificarea Prospectului poate solicita în 

acelaşi termen de transmitere a dezacordului, menţionat la punctul 1, transferul la un alt fond de pensii 
facultative.  

5. Transferul se va realiza fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în 
sarcina ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii 
private S.A. 

6. Transferul participanţilor care nu sunt de acord cu propunerile de modificare ale Prospectului şi care 
au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se realizează cu îndeplinirea 
procedurilor legale privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative3.  

                                                           
1 Informare realizată în temeiul art. 20 din Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificări şi 
completări ulterioare 
2 Prima publicare a „Documentului de informare şi solicitare a acordului participanţilor Fondului de pensii facultative AZT 
MODERATO“ pe pagina de internet şi prima publicare a anunţului în două cotidiene de circulaţie naţională 
3 Norma nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative cu modificari si completari ulterioare. Norma 
poate fi consultată accesând pagina www.asfromania.ro - secţiunea Legislaţie/Pensii private/Norme pensii private - Norme emise în 
aplicarea Legii 204/2006 privind pensiile facultative 
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7. Cererile de transfer depuse în condiţiile punctului 6 sunt procesate în termen de 10 zile lucrătoare de 
la întocmirea procesului-verbal prin care se constată obţinerea acordului majorităţii participanţilor cu 
privire la modificările aduse Prospectului. 

8. În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse 
Prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la 
modificarea Prospectului nu produc efecte, iar modificarea Prospectului nu are loc. 

9. Neexprimarea de obiecţii din partea participantului este considerată acord tacit asupra modificărilor 
aduse Prospectului. 

10. Forma Prospectului care integrează toate modificările propuse de Administrator se poate consulta 
aici4. 

 
II. Modificări  propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii facultative AZT 

MODERATO 
 

Text actual Propunere de modificare 

Prospectul simplificat al schemei de pensii  

I.2. Informaţii despre Administrator 
(...) 
2. Datele de contact:  

a) Adresa: Bucureşti, strada Emanoil 
Porumbaru, nr. 85-87, cod poştal  011424, 
sector 1;  

b) Telefon: 08008PENSII (08008736744) - apel 
gratuit disponibil numai din reţeaua 
Romtelecom sau +(40)21 207 21 66; 
+(40)752 143 563; 

c) Fax: +(40)21 207 21 70;  

d) Pagina de internet: www.aztpensii.ro 

e) E-mail: info@aztpensii.ro; 

f) Facebook: 
https://www.facebook.com/aztpensii 

I.2. Informaţii despre Administrator 
(...) 
2. Datele de contact:  

a) Adresa: Bucureşti, strada Buzeşti, nr. 82-94, 
etaj 12 (parţial), sector 1, cod poştal 011017;  

b) Telefon: 08008PENSII (08008736744) - apel 
gratuit în reţeaua Telekom; 

c) Pagina de internet: www.aztpensii.ro 

d) E-mail: info@aztpensii.ro. 
 

 
II.2.16.  Garanţii oferite de Administrator  
 
1. Administratorul garantează:  

a) separarea activelor Fondului de activele sale; 
b) separarea activelor Fondului de activele altor 

fonduri de pensii aflate în administrarea sa; 
c) participarea la constituirea Fondului de 

garantare a pensiilor potrivit Legii. 
2. Administratorul nu constituie provizion tehnic. 
 

 
II.2.16.  Garanţii oferite de Administrator  
 
1. Administratorul asigură:  

a) separarea activelor Fondului de activele sale; 
b) separarea activelor Fondului de activele altor 

fonduri de pensii aflate în administrarea sa; 
c) participarea la constituirea Fondului de 

garantare a pensiilor potrivit Legii. 
2. Administratorul nu oferă niciun tip de garanţie 

şi nu constituie provizion tehnic. 

                                                           
4 Forma actualizata a Prospectului va putea fi accesata direct prin hyperlink din Documentul de informare odata ce acesta va fi postat 
pe pagina proprie de internet a Administratorului. 



  

3 
 

 
 
 

 

ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE  
Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. 

Str. Buzeşti, nr. 82-94,  
et. 12 (parţial), Sector 1,  
Cod poştal 011017,  
Bucureşti, România 
 

Telefon 08008736744  
Internet www.aztpensii.ro 
 

J40/6068/23.03.2007 
CUI  21439417 
Capital social   
subscris şi vărsat 
51.800.000 lei 

RO16BRDE450SV21205884500 RON 
RO12BRDE450SV21205964500 EUR 
BRD - Mari clienţi corporativi 

 
II.2.17.  Obligaţiile de informare ale 
Administratorului faţă de participanţi 
(...) 
5. Administratorul poate folosi orice modalitate de 
comunicare cu participanţii/beneficiarii precum 
telefon, fax, SMS, poşta electronică, cotidiene de 
circulaţie naţională, pagina de internet a 
Administratorului etc. 
6. În situaţia modificării datelor de contact (ex: 
telefon, fax etc.) din documentele primite de către 
participant la data aderării, Administratorul va 
informa de îndată participanţii asupra noilor date prin 
publicarea acestora pe pagina sa de internet şi prin 
modificarea corespunzătoare a prezentului prospect. 
În acest sens, participantul va utiliza în relaţia sa cu 
Administratorul noile date. 
7. Tipul informărilor, periodicitatea şi modalitatea de 
informare sunt redate detaliat după cum urmează: 
(...) 

b) informări suplimentare 

1. informaţii 
privind riscul 
investiţiei, gama 
de opţiuni de 
investiţii, 
portofoliul 
existent de 
investiţii, 
expunerea la 
gradul de risc şi 
costurile legate 
de investiţii 

permanent individual, la 
cererea scrisă 
a 
participantulu
i transmisă 
prin scrisoare 
poştală la 
sediul 
Administrato
rului/e-mail-
ul/fax-ul 
indicate în 
Prospect 

 

 
II.2.17.  Obligaţiile de informare ale 
Administratorului faţă de participanţi 
(...) 
5. Administratorul poate folosi orice modalitate de 
comunicare cu participanţii/beneficiarii precum 
telefon, SMS, poşta electronică, cotidiene de 
circulaţie naţională, pagina de internet a 
Administratorului etc. 
6. În situaţia modificării datelor de contact (ex: 
telefon) din documentele primite de către participant 
la data aderării, Administratorul va informa de îndată 
participanţii asupra noilor date prin publicarea 
acestora pe pagina sa de internet şi prin modificarea 
corespunzătoare a prezentului prospect. În acest sens, 
participantul va utiliza în relaţia sa cu 
Administratorul noile date. 
7. Tipul informărilor, periodicitatea şi modalitatea de 
informare sunt redate detaliat după cum urmează: 
(…) 

b) informări suplimentare 

1. informaţii 
privind riscul 
investiţiei, gama 
de opţiuni de 
investiţii, 
portofoliul 
existent de 
investiţii, 
expunerea la 
gradul de risc şi 
costurile legate 
de investiţii 

permanent individual, la 
cererea scrisă 
a 
participantul
ui transmisă 
prin scrisoare 
poştală la 
sediul 
Administrato
rului/e-mail, 
indicate în 
Prospect 

 

II.2.18. Procedura de modificare a Prospectului şi 
modalitatea de notificare şi solicitare a acordului 
participanţilor  
(...) 
2. Notificarea şi solicitarea acordului participanţilor 
cu privire la modificarea Prospectului 
(...) 
5. Participantul trebuie să se asigure că transmite şi 

deţine confirmări de primire a notificării 
dezacordului pe poştă/fax/e-mail urmărind 
coordonatele: 
a) sediul Administratorului situat în: Bucureşti, 

str. Emanoil Porumbaru, nr. 85-87, sector 1, 
cod poştal 011424;  

II.2.18. Procedura de modificare a Prospectului şi 
modalitatea de notificare şi solicitare a acordului 
participanţilor  
(...) 
2. Notificarea şi solicitarea acordului participanţilor 
cu privire la modificarea Prospectului 
(...) 
5. Participantul trebuie să se asigure că transmite şi 

deţine confirmări de primire a notificării 
dezacordului pe poştă/e-mail urmărind 
coordonatele: 
a) sediul Administratorului situat în: Bucureşti, 
str. Buzeşti, nr. 82-94, etaj 12 (parţial), sector 1, 
cod poştal 011017;  
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b) fax: +(40)21 207 21 70; 
c) e-mail: info@aztpensii.ro; 
Notificările nesemnate sau anonime nu vor fi 
luate în considerare. 

b) e-mail: info@aztpensii.ro; 
 
Notificările nesemnate sau anonime nu vor fi 
luate în considerare. 

 

II.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

(...) 
7. Persoana vizată poate exercita aceste 
drepturi, printr-o cerere adresată ALLIANZ-
ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de 
administrare a fondurilor de pensii private S.A. prin 
următoarele modalități de contact: 

a) la sediul societății aflat în București, Str. 
Emanoil Porumbaru, nr. 85-87 sector 1, cod 
poştal 011424 sau 

b) prin poștă la adresa mai sus menționată sau 
c) prin fax: + 40 21 207 21 70 sau 
d) prin telefon: 08008PENSII (08008736744) - 

apel gratuit în reţeaua Telekom sau +(40)21 
207 21 66; +(40)752 143 563, sau 

e) prin e-mail: dataprotection@aztpensii.ro sau 
f) pe site: www.aztpensii.ro, secțiunea Contact. 

 

II.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

(...) 
7. Persoana vizată poate exercita aceste drepturi, 
printr-o cerere adresată ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII 
PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de 
pensii private S.A. prin următoarele modalități de 
contact: 

a) la sediul societății aflat în București, Str. 
Buzeşti, nr. 82-94, etaj 12 (parţial), sector 
1, cod poştal 011017 sau 

b) prin poștă la adresa mai sus menționată sau 
c) prin telefon: 08008PENSII (08008736744) - 

apel gratuit în reţeaua Telekom; 
d) prin e-mail: dataprotection@aztpensii.ro sau 
e) pe site: www.aztpensii.ro, secțiunea Contact. 

 

 
Prospectul detaliat al schemei de pensii 

 
1.I.2. Informaţii despre Administrator 
(...) 
2. Datele de contact:  

a) Adresa: Bucureşti, strada Emanoil 
Porumbaru, nr. 85-87, cod poştal  011424, 
sector 1;  

b) Telefon: 08008PENSII (08008736744) - apel 
gratuit disponibil numai din reţeaua 
Romtelecom sau +(40)21 207 21 66; 
+(40)752 143 563; 

c) Fax: +(40)21 207 21 70;  

d) Pagina de internet: www.aztpensii.ro 

e) E-mail: info@aztpensii.ro; 

f) Facebook: 
https://www.facebook.com/aztpensii 

(...) 
7. Capitalul social subscris şi vărsat: 141.855.000 lei. 
8. Structura acţionariatului: 

a) ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. – 

1.I.2. Informaţii despre Administrator 
(…) 
2. Datele de contact:  

a) Adresa: Bucureşti, strada Buzeşti, nr. 82-94, 
etaj 12 (parţial), sector 1, cod poştal 
011017,;  

b) Telefon: 08008PENSII (08008736744) - apel 
gratuit în reţeaua Telekom; 

c) Pagina de internet: www.aztpensii.ro 
d) E-mail: info@aztpensii.ro. 
 
 
 
 
 
 
(…) 

7. Capitalul social subscris şi vărsat: 51.800.000 lei. 
8. Structura acţionariatului: 

a) ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. – 
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acţionar majoritar cu o participare la capitalul 
social total de 99,9999%; 

b) ȚIRIAC HOLDINGS LIMITED– cu o 
participare la capitalul social total de 0,0001%.  

acţionar majoritar cu o participare la capitalul 
social total de 99,9999%; 

b) ŢIRIAC ASSET HOLDINGS LIMITED – 
cu o participare la capitalul social total de 
0,0001%.  

 
2.XVI. GARANŢII OFERITE DE ADMINISTRATOR  
 
1. Administratorul garantează:  

a) separarea activelor Fondului de activele sale; 
b) separarea activelor Fondului de activele altor 

fonduri de pensii aflate în administrarea sa; 
c) participarea la constituirea Fondului de 

garantare a pensiilor potrivit Legii. 
2. Administratorul nu constituie provizion tehnic. 
 

 
2.XVI. GARANŢII OFERITE DE ADMINISTRATOR  
 
1. Administratorul asigură:  

a) separarea activelor Fondului de activele sale; 
b) separarea activelor Fondului de activele altor 

fonduri de pensii aflate în administrarea sa; 
c) participarea la constituirea Fondului de 

garantare a pensiilor potrivit Legii. 
2. Administratorul nu oferă niciun tip de garanţie 
şi nu constituie provizion tehnic. 

2.XVII. OBLIGAŢIILE DE INFORMARE ALE 
ADMINISTRATORULUI FAŢĂ DE PARTICIPANŢI 
(...) 
5. Administratorul poate folosi orice modalitate de 

comunicare cu participanţii/beneficiarii precum 
telefon, fax, SMS, poşta electronică,  cotidiene de 
circulaţie naţională, pagina de internet a 
Administratorului etc. 

6. În situaţia modificării datelor de contact (ex: 
telefon, fax etc.) din documentele primite de către 
participant la data aderării, Administratorul va 
informa de îndată participanţii asupra noilor date 
prin publicarea acestora pe pagina sa de internet 
şi prin modificarea corespunzătoare a prezentului 
prospect. În acest sens, participantul va utiliza în 
relaţia sa cu Administratorul noile date. 

7. Tipul informărilor, periodicitatea şi modalitatea 
de informare sunt redate detaliat după cum 
urmează: 

(...) 

b) informări suplimentare 

1. informaţii 
privind riscul 
investiţiei, 
gama de 
opţiuni de 
investiţii, 
portofoliul 
existent de 
investiţii, 
expunerea la 

permanent individual, la 
cererea scrisă a 
participantului 
transmisă prin 
scrisoare 
poştală la 
sediul 
Administratoru
lui/e-mail-
ul/fax-ul 

2.XVII. OBLIGAŢIILE DE INFORMARE ALE 
ADMINISTRATORULUI FAŢĂ DE PARTICIPANŢI 
(...) 
5. Administratorul poate folosi orice modalitate de 

comunicare cu participanţii/beneficiarii precum 
telefon, SMS, poşta electronică,  cotidiene de 
circulaţie naţională, pagina de internet a 
Administratorului etc. 

6. În situaţia modificării datelor de contact (ex: 
telefon) din documentele primite de către 
participant la data aderării, Administratorul va 
informa de îndată participanţii asupra noilor date 
prin publicarea acestora pe pagina sa de internet 
şi prin modificarea corespunzătoare a prezentului 
prospect. În acest sens, participantul va utiliza în 
relaţia sa cu Administratorul noile date. 

 
7. Tipul informărilor, periodicitatea şi modalitatea 

de informare sunt redate detaliat după cum 
urmează: 

(...) 

b) informări suplimentare 

1. informaţii 
privind riscul 
investiţiei, gama 
de opţiuni de 
investiţii, 
portofoliul 
existent de 
investiţii, 
expunerea la 

permanent individual, la 
cererea scrisă a 
participantului 
transmisă prin 
scrisoare 
poştală la 
sediul 
Administratoru
lui/e-mail 
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gradul de risc 
şi costurile 
legate de 
investiţii 

indicate în 
Prospect 

 

gradul de risc şi 
costurile legate de 
investiţii 

indicate în 
Prospect 

 

 
2.XVIII. PROCEDURA DE MODIFICARE A 
PROSPECTULUI, MODALITATEA DE 
NOTIFICARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI 
PARTICIPANŢILOR 
(...) 
2. Notificarea şi solicitarea acordului participanţilor 
cu privire la modificarea Prospectului 
(...) 

5. Participantul trebuie să se asigure că transmite şi 
deţine confirmări de primire a notificării 
dezacordului pe poştă/fax/e-mail urmărind 
coordonatele: 
a) sediul Administratorului situat în: Bucureşti, 

str. Emanoil Porumbaru, nr. 85-87, sector 1, 
cod poştal 011424; 

b) fax: +(40)21 207 21 70; 
c) e-mail: info@aztpensii.ro; 

Notificările nesemnate sau anonime nu vor fi luate în 
considerare. 

 
2.XVIII. PROCEDURA DE MODIFICARE A 
PROSPECTULUI, MODALITATEA DE 
NOTIFICARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI 
PARTICIPANŢILOR 
(...) 
2. Notificarea şi solicitarea acordului participanţilor 
cu privire la modificarea Prospectului 
(...) 
5. Participantul trebuie să se asigure că transmite şi 
deţine confirmări de primire a notificării 
dezacordului pe poştă/e-mail urmărind coordonatele: 

a) sediul Administratorului situat în: Bucureşti, 
str. Buzeşti, nr. 82-94, etaj 12 (parţial), 
sector 1, cod poştal 011017;  

b) e-mail: info@aztpensii.ro; 
 
 
Notificările nesemnate sau anonime nu vor fi luate în 
considerare. 
 

 
2.XIX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 
(…) 
7. Persoana vizată poate exercita aceste drepturi, 
printr-o cerere adresată ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII 
PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de 
pensii private S.A. prin următoarele modalități de 
contact: 

a) la sediul societății aflat în București, Str. 
Emanoil Porumbaru, nr. 85-87, sector 1, cod 
poştal 011424 sau 

b) prin poștă la adresa mai sus menționată sau 
c) prin fax: + 40 21 207 21 70 sau 
d) prin telefon: 08008PENSII (08008736744) - 

apel gratuit în reţeaua Telekom sau +(40)21 
207 21 66; +(40)752 143 563, sau 

e) prin e-mail: dataprotection@aztpensii.ro sau 
f) pe site: www.aztpensii.ro; secțiunea Contact. 

 
2.XIX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 
(...) 
7. Persoana vizată poate exercita aceste drepturi, 
printr-o cerere adresată ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII 
PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de 
pensii private S.A. prin următoarele modalități de 
contact: 

a) la sediul societății aflat în București, Str. 
Buzeşti, nr. 82-94, etaj 12 (parţial), sector 
1, cod poştal 011017 sau 

b) prin poștă la adresa mai sus menționată sau 
c) prin telefon: 08008PENSII (08008736744) - 

apel gratuit în reţeaua Telekom; 
d) prin e-mail: dataprotection@aztpensii.ro sau 
e) pe site: www.aztpensii.ro; secțiunea Contact. 

 

 
 
 
 


