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PROIECT AL ACTULUI ADIŢIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILĂ 

DE CONSTITUIRE A FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI NR. 2635/06.08.2007 
 
 

Având în vedere modificările legislative privind sistemul de pensii private, fondatorii  reprezentaţi prin 

Administrator, au convenit modificarea prevederilor Contractului de societate civilă după cum urmează: 

  

Art. 1 Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: ”2. Denumirea Fondului este Fondul de Pensii 

Administrat Privat ARIPI” 

 

Art. 2 Punctul 6.1 al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „6.1 Unitatea de fond reprezintă un 
titlu de participare la Fond, care evidenţiază o deţinere de capital în activele Fondului”. 
  

Art. 3 Punctul 6.2 al articolului 6 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins: „6.2 
Valoarea unităţii de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net al Fondului la o anumită dată şi 
numărul total de unităţi ale Fondului la aceeaşi dată”. 
 

Art. 4 Punctul 6.3 al articolului 6 din Contractul de societate civilă se elimină. 

 

Art. 5 Se introduce punctul 6.4 al articolului 6 şi va avea următorul cuprins: „6.4 Fondul este deschis în mod 
nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice române sau străine care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate 
prevăzute de legislaţia aplicabilă. Orice persoană poate deveni participant al Fondului după ce a luat la 
cunoştintă de conţinutul Prospectului schemei de pensii private („Prospect”) şi a prezentului contract”. 
 

Art. 6 Punctul 6.6 al articolului 6 din Contractul de societate civilă se elimină. 

 

Art. 7 Punctul 7.2 al articolului 7 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins: „7.2. 
Contribuţia la Fond se evidenţiază distinct, se deduce din venitul brut lunar realizat de asigurat, în mod similar 
cu contribuţia obligatorie datorată la sistemul public de pensii, conform prevederilor legale”. 
 

Art. 8 Punctul 7.3 al articolului 7 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins:  „7.3 

Contribuţia la Fond se constituie şi se virează în aceleaşi condiţii cu cele stabilite pentru contribuţia individuală 

de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii”. 

 

Art. 9 La punctul 8.1 al articolului 8 din Contractul de societate civilă, se introduce un nou paragraf, care va 
avea următorul cuprins: „O persoană devine participant la Fond dacă îndeplineşte condiţiile de eligibilitate 
stabilite prin Lege şi Normele aplicabile, precum şi una din următoarele condiţii: 
a)  a aderat la Fond prin semnarea unui act individual de aderare şi instituţia de evidenţă a validat actul 
individual de aderare, conform legislaţiei in vigoare; 
b) a fost repartizată aleatoriu de către instituţia de evidenţă la Fond”. 
 
Art. 10 Punctul 8.8 al Contractului de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins : „8.8 Obligaţiile 
participanţilor sunt cele care rezultă din Lege,din Normele emise în aplicarea Legii şi din Prospect. ” 
 

Art. 11 Punctul 8.11 al articolului 8 din Contractul de societate civilă se elimină. 

 

Art. 12 Punctul 9.2 al articolului 9 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„9.2 Administratorul Fondului este împuternicit de participanţi să reprezinte interesele Fondului în relaţiile cu 

terţii, inclusiv persoane fizice, juridice, autorităţi publice, precum şi instanţe judecătoreşti. Administratorul 

acț ionează în interesul participanț ilor, în conformitate cu prevederile din documentele de funcț ionare ale 

Fondului ș i cu prevederile legale în vigoare”.   

 

Art. 13 Punctul 10.1 al articolului 10 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„10.1 Semnarea contractului de societate civilă în vederea constituirii Fondului, fără a beneficia de alte drepturi 

preferenţiale, obligaţii suplimentare sau privilegii faţă de cele care revin tuturor celorlalţi participanţi”. 

 

Art. 14 Articolul 11 din Contractul de societate civilă se elimină. 
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Art. 15 Punctul 13.1 al articolului 13 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„13.1 Activitatea Fondului încetează,  prin retragerea autorizaţiei, în cazul în care se constată scăderea 

numărului de participanţi şi menţinerea acestuia sub minimul legal timp de un trimestru, precum şi în situaţiile 

prevăzute de Lege şi de Normele emise în aplicarea Legii”. 

 

Art. 16 După punctul 13.1 al articolului 13 din Contractul de societate civilă se introduce un nou punct, punctul 
13.2, care va avea următorul cuprins: „13.2 În situaţia în care plata contribuţiilor pentru un participant încetează, 
acesta rămâne participant cu drepturi depline şi obligaţii aferente”.  
 
Art. 17 Punctul 14.2 al articolului 14 din Contractul de societate civilă se modifică si va avea următorul cuprins: 
„14.2 Orice controversă sau pretenţie în legatură cu acest Contract, încetarea sau valabilitatea acestuia, care 
nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi solutionate de către instanţele române competente. În cazul în care, 
alternativ, sunt competente teritorial mai multe instanţe, Părţile convin că instanţa in circumscripţia căreia îşi are 
sediul Administratorul este cea competentă.”    
 

Art. 18 Punctul 15.1 al articolului 15 din Contractul de societate civilă se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

„15.1 Prezentul Contract încetează în condiţiile prevăzute de Codul Civil, de Lege şi de Normele  emise în 

aplicarea Legii”. 

 
Art. 19 Punctul 15.2 al articolului 15 din Contractul de societate civilă se elimină. 

 

Art. 20 Punctul 15.3 al articolului 15 din Contractul de societate civilă se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

„15.3 Modificarea Contractului se va face prin act adiţional, semnat de reprezentantul legal al Administratorului, 

cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”   

 
Art. 21 Punctul 15.4 al articolului 15 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„15.4 În cazul incetării contractului şi a Fondului, protecţia participanţilor se asigură conform reglemenărilor în 
vigoare.””. 
 

Art. 22 Articolul 16 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins: „16. Participanţii 

devin parte a prezentului Contract, având drepturile şi fiind ţinuţi de obligaţiile stipulate prin acesta, prin 

aderarea la Fond, respectiv  prin semnarea unui act individual de aderare şi validarea actului individual de 

aderare de către instituţia de evidenţă, sau prin repartizarea aleatorie de către instituţia de evidenţă şi 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute prin Normele emise în aplicarea Legii, certificând în acest mod faptul că au 

acceptat conţinutul prezentului contract de societate civilă şi al prospectului schemei de pensii private”.  

 

Art. 23 Punctul 17.3 al articolului 17 din Contractul de societate civilă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„17.3 Termenii specifici domeniului pensiilor private utilizaţi în cuprinsul prezentului contract vor fi inţeleşi în 

conformitate cu definiţiile sau reglementările cuprinse în Lege si în Normele emise in aplicarea Legii. 

 
Art. 24  Celelalte clauze din Contractul de societate civilă de constituire a Fondului de Pensii Administrat Privat 
ARIPI nr. 2635/06.08.2007 rămân neschimbate.     
 
Art. 25 Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din Contractul de societate civilă de constituire a Fondului 
de pensii administrat privat ARIPI nr. 2635/06.08.2007.   
 
Actul Adiţional se semnează astăzi .................................. în 2  (două) exemplare originale,  unul pentru 

Administrator şi unul pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, toate având aceeaşi valoare juridică şi 

intră în vigoare după obţinerea avizului definitiv de la Autoritate. 

 

Fondatorii,  

prin reprezentanţii legali ai Administratorului 

 

Ioan Vreme            Anne – Marie Mancaş 

Preşedinte Directorat           Membru Directorat 

                         

  


