Anexa nr. 3

MODELUL CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

ARTICOLUL 1
Părţile contractante sunt :
S.C. ………………..................…………S.A., cu sediul în………................…....…,
Str. …….........................……............................………….nr………., sector …......….,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr………………..........……..,
cod unic de înregistrare……………….........…, înscrisă în Registrul C.S.S.P.P. cu
nr……….………, autorizată de C.S.S.P.P. prin Decizia nr. ………....………….,
legal reprezentată prin ………......................……...............................….., în calitate
de administrator al Fondului de pensii facultative …….................…..…...................…
înscris în Registrul C.S.S.P.P. cu nr……..….................................….., numită în
continuare Administrator
şi
S.C.……................…………S.A., cu sediul în………...........…..............…………….,
Str.……………...............................................……......…….nr…........., sector ……..,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr…………..................………,
cod unic de înregistare……………………………., înscrisă în Registrul C.S.S.P.P. cu
nr……………………, avizată de C.S.S.P.P. prin Avizul nr……….…………….,
legal reprezentată prin ……………...................................……, în calitate de
depozitar al Fondului de pensii facultative …………..........................…….........,
numită în continuare Depozitar.

ARTICOLUL 2
Definiţii
(1) Activele fondului de pensii facultative, denumit în continuare fondul, reprezintă
instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate precum şi
numerarul rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor .
(2) Activele depozitate reprezintă exclusiv activele transferate şi preluate în custodie
la depozitar, care se regăsesc în conturi deschise pe numele Fondului şi în gestiunea
depozitarului.
(3) Custodia activelor reprezintă ansamblul operaţiunilor desfăşurate de către o
entitate autorizată pentru prestarea de servicii de custodie.
(4) Cheltuielile fondului reprezintă costuri aferente funcţionării acestuia, aşa cum
sunt prevăzute în Lege şi în reglementările Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private.
ARTICOLUL 3
Obiectul Contractului
Obiectul contractului îl reprezintă păstrarea în condiţii de siguranţă a activelor
fondului şi desfăşurarea de activităţi de depozitare, inclusiv de calcul în fiecare zi
lucrătoare a valorii activului net, valorii unitare a activului net şi a numărului
unităţilor de fond, cu respectarea dispoziţiilor legale privind pensiile facultative.

ARTICOLUL 4
Durata contractului
Prezentul contract este valabil pe o perioadă de ______________ începând de la data
intrării în vigoare.
Durata contractului poate fi prelungită în funcţie de voinţa părţilor, prin acte
adiţionale.

ARTICOLUL 5
Obligaţiile părţilor
(1) Modalitatea concretă de lucru şi de predare/preluare a evidenţelor şi activelor
Fondului se stabileşte prin proceduri.
(2) Obligaţiile Depozitarului:
1. să păstreze în condiţii de siguranţă toate activele fondului aflate în custodia sa şi să
le evidenţieze separat de activele sale şi ale altor entităţi.
2. să deschidă conturi, pe numele fondului, în care va păstra instrumentele financiare
aflate în custodie.
3. să deschidă un cont colector pentru colectarea contribuţiilor şi operaţiunile
fondului, precum şi un cont bancar pentru decontare, aferent tranzacţiilor cu
instrumente financiare. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de depozitar numai
în baza funcţiilor sale de depozitare şi în strictă conformitate cu instrucţiunile
corespunzătoare ale administratorului.
4. să realizeze colectarea dividendelor, dobânzilor şi a altor fructe civile aferente
activelor depozitate, la solicitarea administratorului.
5. să se asigure că, în tranzacţiile având ca obiect activele fondului, orice obligaţie de
plată este executată în termenul stabilit.
6. să se asigure că transformarea contribuţiilor în unităţi de fond este efectuată de
catre administrator în conformitate cu prevederile legale.
7. să calculeze valoarea activului net, valoarea unitară a activului net şi numărul de
unităţi de fond şi să le transmită către administrator şi către Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în termenele prevăzute de legislaţia în
vigoare.
8. să îndeplinească instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care
acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare.
9. să informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru

activitatea fondului.
(3) Obligaţiile Administratorului:
1. să transfere în custodia depozitarului activele fondului în conturi deschise pe
numele acestuia.
2. să solicite depozitarului să deschidă un cont colector şi un cont bancar pentru
decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare.
3. să comunice în timp util toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea
corespunzătoare a obligaţiilor depozitarului, precum şi alte informaţii solicitate de
acesta pentru buna desfăşurare a obligaţiilor sale şi monitorizarea activităţii
fondului.
4. să achite depozitarului preţul prezentului contract.
5. să informeze în scris, în timp util, depozitarul cu privire la orice schimbare cu
privire la administrarea fondului.

ARTICOLUL 6
Preţul contractului
Comisionul de depozitare este de ____________ %, calculat din valoarea medie
lunară a activului net.
Pentru serviciile prestate, depozitarul va percepe următoarele comisioane:
____________________________________________________________________
În cazul în care nu-şi execută obligaţiile contractuale privind plata preţului
contractului, administratorul va plăti din contul său penalităţi în valoare de
_________ % pe zi întârziere din valoarea sumei datorate depozitarului.

ARTICOLUL 7
Răspunderea părţilor
1. În executarea prezentului contract administratorul este răspunzător pentru
instrucţiunile pe care le transmite depozitarului, precum şi pentru toate actele şi
faptele aferente activităţii de administrare aşa cum e definită de legislaţia în
vigoare. Depozitarul nu va fi ţinut în nici un fel răspunzător pentru neprezentarea
prin omisiune sau alt fel, de către administrator, a informaţiilor şi documentelor
necesare calculării activelor nete ale fondului şi evidenţei unităţilor de fond.
Administratorul se obligă să transmită în timp util (data şi ora limită se vor stabili
prin proceduri) notificări de îndreptare a erorilor de îndată ce constată că
informaţiile furnizate nu sunt exacte, corecte şi complete. În cazul în care aceste
notificări nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificările
corespunzătoare la următorul calcul de activ net al fondului.
2. Depozitarul este răspunzător faţă de administrator şi faţă de participanţii la fond
pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile sau pagubele au
fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract.
3. Depozitarul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi/sau
documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a
legalităţii operaţiunilor efectuate de acesta în contul fondului. Confidenţialitatea
nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, Banca Naţională a României sau de către autorităţile
de supraveghere din statul de origine al sucursalei.
4. Depozitarul nu poate să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel, de
instrumentele financiare sau sumele de bani încredinţate spre păstrare de către
administrator, în numele fondului.
5. Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani
încredinţate spre păstrare de către administrator, în numele fondului cu excepţia

cazului în care există instrucţiuni corespunzătoare ale administratorului.
6. Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
7. Depozitarul poate solicita administratorului orice informaţii şi/sau documente pe
care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării în dispoziţiile legale în
vigoare a operaţiunilor executate în numele şi pe contul fondului. Administratorul
nu va putea refuza furnizarea acestor informaţii şi/sau documente sub pretextul
confidenţialităţii.
ARTICOLUL 8
Forţa Majoră
Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ______ zile şi
demonstrată în termen de ______ zile, ambele de la data apariţiei.

ARTICOLUL 9
Modificarea contractului
Modificarea contractului se va face prin act adiţional, semnat de reprezentanţii legali
ai părţilor, avizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, intrarea
în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor
legale în vigoare.
ARTICOLUL 10
Încetarea contractului
Prezentul contract încetează în condiţiile prevăzute de art. 37 din Norma nr. 11/2006
privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată
prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

ARTICOLUL 11
Litigii
(1) Modul de soluţionare a litigiilor.
(2) Instanţa competentă.
ARTICOLUL12
Dispoziţii finale
Prezentul contract, împreună cu anexele si eventualele acte adiţionale, reprezintă
voinţa părţilor şi înlătură orice altă formă de înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ______________, în 3 (trei) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, şi intră în vigoare la data autorizării fondului de către
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Administrator

Depozitar

