
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumit Administrator), cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle Nr. 15, 
Etaj 6, Cod postal 011857, Codul Unic de Inregistrare 22080825, J40/13188/09.07.2007, autorizata de prin Decizia Autorităţii nr. 65/22.01.2009, Înscrisă în Registrul 
Autorităţii cu codul SAP-RO-22093262, în calitate de Administrator al Fondului de pensii facultative STABIL, autorizat de Autoritate prin Decizia nr. 
118/12.02.2009 şi înscris în Registrul Autorităţii prin codul FP3-1114, comunica prezenta: 

 
NOTIFICARE PUBLICA 

a participanţilor la Fondul de pensii facultative STABIL 
având ca scop: 
 
1) Informarea şi solicitarea acordului paricipanţilor cu privire la modificările propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii facultative a Fondului de 

pensii facultative STABIL, care a primit Avizul prealabil al Autorităţii sub nr. 25 din data de 28.01.2022; 
 

2) Informarea participanţilor cu privire la postarea pe pagina de internet a Administratorului: htpp://pensii.generali.ro, a următoarelor documente: 
a) Prospectul schemei de pensii facultative STABIL care a primit Avizul prealabil al Autorităţii sub nr. 25 din data de 28.01.2022; 
b) Notificarea publica a participantilor, intocmita conform art. 20 din norma Autorităţii nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
 
Modificările prospectului schemei de pensii facultatice Stabil propuse de Administrator sunt evidenţiate comparativ, după cum urmează: 
 
 

PROSPECTUL DETALIAT  
al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii Facultative 

STABIL – IN VIGOARE 

PROSPECTUL DETALIAT  
al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii 

Facultative STABIL – PROPUNERE MODIFICARE 

Informaţii despre auditorul financiar 
Denumirea auditorului care asigura auditarea situatiilor financiare ale Fondului 
pentru anul 2020: Ernst & Young Assurance Services SRL (denumită în 
continuare Auditor financiar), codul unic de înregistrare R11909783, Aviz nr. 1 
din 09.01.2007, Cod de înscriere AUD-RO-11922130, web-site: 
http://www.ey.com/ro. 
 
Denumirea auditorului care asigura auditarea situatiilor financiare ale Fondului 
incepand cu anul 2021: KPMG AUDIT S.R.L. (denumită în continuare Auditor 
financiar), avand cod unic de inregistrare nr. 12997279, Aviz nr. 67 din 
08.08.2007, Cod de inscriere AUD-RO-13009626, web site: 
http://www.kpmg.ro/. 

Informaţii despre auditorul financiar 
 
 
 
 
 
 
Denumirea auditorului care asigura auditarea situatiilor financiare ale Fondului: 
KPMG AUDIT S.R.L. (denumită în continuare Auditor financiar), avand cod 
unic de inregistrare nr. 12997279, Aviz nr. 67 din 08.08.2007, Cod de inscriere 
AUD-RO-13009626, web site: http://www.kpmg.ro/. 

(63) Actul individual de aderare se completează de către persoana eligibilă 
care aderă sau de către agentul de marketing persoană fizică în baza 
informațiilor furnizate de către persoana eligibilă și este semnat de aceasta în 
prezența agentului de marketing persoană fizică, cu excepția actelor 
individuale de aderare încheiate în vederea transferului către un alt fond de 

(63) Actul individual de aderare se completează de către persoana eligibilă 
care aderă sau de către agentul de marketing persoană fizică în baza 
informațiilor furnizate de către persoana eligibilă și este semnat de aceasta în 
prezența agentului de marketing persoană fizică, cu excepția actelor 
individuale de aderare încheiate în vederea transferului către un alt fond de 



pensii facultative.  pensii facultative şi a celor semnate cu semnătură electronică calificată.  

(66) La momentul semnării actului individual de aderare, agentul de marketing 
are următoarele obligaţii: 
a. să solicite o fotocopie a actului de identitate valabil, cu semnătura în original 
a persoanei eligibile, pe aceeasi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere; 
b. să verifice conformitatea datelor din actul de identitate original cu fotocopia 
acestuia, precum şi cu datele înscrise în actul individual de aderare; 
c. să se asigure că actul individual de aderare este semnat de persoana 
eligibilă numai în prezenţa sa; 
d. să prezinte persoanei eligibile prospectul în vigoare la data semnării şi să 
înmâneze gratuit un exemplar al prospectului simplificat sau la cerere un 
exemplar al prospectului detaliat, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

(66) La momentul semnării actului individual de aderare, agentul de marketing 
are următoarele obligaţii: 
a. să solicite o fotocopie a actului de identitate valabil; 
b. să verifice conformitatea datelor din actul de identitate original cu fotocopia 
acestuia, precum şi cu datele înscrise în actul individual de aderare; 
c. să se asigure că actul individual de aderare este semnat de persoana 
eligibilă numai în prezenţa sa; 
 
d. să prezinte persoanei eligibile prospectul în vigoare la data semnării şi să 
înmâneze gratuit un exemplar al prospectului simplificat sau la cerere un 
exemplar al prospectului detaliat, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

(75) Persoana eligibilă datorează Fondului, de la data semnării Actului 
individual de aderare, contribuţia în cuantumul minim prevăzut în Actul 
individual de aderare. 

(75) Persoana eligibilă datorează fondului contribuţia, începând cu data şi în 
cuantumul minim prevăzute în actul individual de aderare. 

(163) Comisionul de administrare este constituit din: 
a. deducerea unui cuantum echivalent cu 5% din contribuţiile plătite, înainte de 
convertirea acestora în unităţi de fond;  
 
 
 
b. deducerea unui cuantum echivalent cu 0,2% pe luna din activul net total al 
Fondului. 

(163) Comisionul de administrare este constituit din:  
a. deducerea unui cuantum echivalent cu 5% din contribuţiile plătite, înainte de 
convertirea acestora în unităţi de fond, va fi aplicat pana la data de 5 august 
2022; 
b. deducerea unui cuantum echivalent cu 1,5% din contributiile platite, inainte 
de convertirea acestora in unitati de fond, va fi aplicat incepand cu data de 6 
august 2022;    
c. deducerea unui cuantum echivalent cu 0,2% pe luna din activul net total al 
Fondului. 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 2 şi art. 23 alin. 3 din Norma Autorităţii nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile şi 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a propunerilor de modificare a Prospectului schemei de pensii facultative 
STABIL, participanţii care nu sunt de acord cu modificările prospectului notifică Administratorul, în scris, acest fapt şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii 
facultative, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului.  
 
Neexprimarea obiectiilor din partea participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, se consideră acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului. În cazul în 
care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de pensii facultative Stabil, 
solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc. 
Mentionam faptul ca modificarile prospectului detaliat al schemei de pensii facultative Stabil prezentate mai sus se regasesc intocmai si in prospectul simplificat al 
schemei de pensii facultative Stabil. 


