COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Anexa nr.1
MODELUL
contractului-cadru de administrare
Prezentul contract se încheie între:
Societatea de administrare a fondului de pensii facultative (denumirea) ……………...….........
.................…....., cu sediul în ................................................................................., persoană
juridică română, înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. ................................, cod
unic de înregistrare ..................................., cod IBAN .............................................., deschis la
............................................................., nr. şi data deciziei de autorizare ca administrator emise
de către Comisie ................................., nr. şi data de înscriere în Registrul Comisiei
................................................................,
reprezentată
legal
prin
..................................................(numele, prenumele, C.I./B.I. seria .... nr............) în calitate de
..............................................., denumită în continuare.................................., şi
Participanţii (numele ............................., prenumele ....................................., cetăţean..............,
cu domiciliul în.....................................................................................,C.I./B.I. seria ......, nr.
....................., CNP .....................................).
Obiectul contractului
Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea fondului de pensii
facultative .....................................................................................................................................
(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părţile înţeleg
......................................................................................................................................................
(3) Participantul la fondul de pensii facultative împuterniceşte administratorul în vederea
realizării obiectului prezentului contract.
(4) Principiile schemei de pensii facultative sunt:
.......................................................................................................................................................
(5) Administratorul fondului de pensii facultative este obligat să respecte eventualele limitări
ce ar decurge din prevederile prezentului contract.
Durata contractului
Art.2.Durata prezentului contract este.........................................................................................
Preţul contractului; modalităţi de plată
Art. 3. - Pentru administrarea fondului de pensii facultative, administratorul va reţine un
comision de administrare care se compune dintr-un procent de ............% aplicat la
contribuţiile plătite de către participant, înainte de convertirea acestora în unităţi de fond şi un
procent de ...........% pe lună aplicat la activul net total al fondului de pensii facultative.
Art. 4. - Metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor este ………………………… ……
………………………….…………………………………………………........………………..
Obligaţiile administratorului
Art. 5. - Obligaţiile administratorului fondului de pensii facultative sunt :……..........................
......................................................................................................................................................
Art. 6. - În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin, administratorul fondului de
pensii facultative va acţiona numai în interesul participanţilor la fond şi va lua toate măsurile
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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
facultative..............................................................................................................
Art. 8. - Procedurile privind modalităţile de constatare şi soluţionare a sesizărilor şi
reclamaţiilor, precum şi procedurile de remediere a deficienţelor ..................................
Art. 9. - Administratorul va comunica participanţilor la fondul de pensii facultative orice
informaţie cerută de aceştia şi având legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii
nr. 204/2006 privind pensiile facultative.
Drepturile participanţilor
Art. 10. - Drepturile participanţilor la fondul de pensii facultative sunt
.......................................................................................................................................................
Obligaţiile participanţilor
Art. 11. - Obligaţiile participanţilor la fondul de pensii facultative sunt......................................
.......................................................................................................................................................
Răspunderea părţilor
Art. 12. - Administratorul fondului de pensii facultative răspunde pentru orice prejudiciu
produs participanţilor prin:
a) încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare;
b) dol;
c) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Depozitarea
Art. 13. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o
societate de depozitare avizată de Comisie, care să fie responsabilă pentru ţinerea în siguranţă
a tuturor activelor fondului de pensii facultative, precum şi pentru îndeplinirea tuturor
celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de depozitare.
Art. 14. - Nivelul comisionului de depozitare este .................., calculat din valoarea medie
lunară a activului net.
Auditul
Art. 15. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu
persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, care să fie responsabile
pentru auditarea situaţiilor financiar-contabile ale fondului de pensii facultative, precum şi
pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de audit.
Art. 16. - Preţul contractului de audit este ..................................................................................
Art. 17. - Modalităţile de control exercitate de către auditori......................................................
Forţa majoră
Art. 18. - Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ... zile de la
data apariţiei şi demonstrată în termen de ........... zile de la data apariţiei.
Modificarea contractului
Art. 19. - Modificarea prezentului contract se va face prin act adiţional, cu acordul părţilor.
Încetarea contractului
Art. 20. - (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.
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(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participanţilor se va realiza conform
prevederilor legale.
Litigii
Art. 21.-(1)Modul de rezolvare a litigiilor ...................................................................................
(2)Instanţa competentă este...........................................................................................................
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