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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 Emanoil Porumbaru, nr. 85-87, 
cod poştal 011424, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6068/23.03.2007, având CUI 
21439417, capital social subscris şi vărsat 141.855.000 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. 
86/25.03.2020 
 

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

 
1. În termen de 30 de zile calendaristice de la data 31.03.20202, 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: str. Emanoil Porumbaru nr. 85-87, cod poştal 011424, sector 1, Bucureşti, 
România; 

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  

II.2.6. Informaţii privind politica de investiţii 
2. Structura portofoliului aferentă gradului de risc 
al Fondului 
 
Categorie active Maxim 

alocare 
active 

G) Obligaţiuni emise de organisme 
străine neguvernamentale, altele 
decât cele menţionate la lit. J), 
admise la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii 
Europene ori din state aparţinând 
Spaţiului Economic European. 
(...) 

 
 
 
 
 
5% 

I) Investiţii private de capital - 
private equity, cu următoarele 
sublimite: 

10% 

I1) Acţiuni la companii din 
România, din state membre ale 
Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European; 

5% 

I2) Fonduri de investiţii private de 
capital din România, din state 

10% 

II.2.6. Informaţii privind politica de investiţii 
2. Structura portofoliului aferentă gradului de risc al 
Fondului 
 
Categorie active Maxim 

alocare 
active 

G) Obligaţiuni emise de organisme 
străine neguvernamentale, altele 
decât cele menţionate la lit. I ), 
admise la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii Europene 
ori din state aparţinând Spaţiului 
Economic European. 
(...) 

 
 
 
 
 
5% 

Se elimina lit. I cu renumerotarea 
corespunzatoare a literei urmatoare. 
 

 

Se elimina lit. I 1 cu renumerotarea 
corespunzatoare a literei urmatoare. 
 
 

 

Se elimina lit. I 2cu renumerotarea 
corespunzatoare a literei urmatoare. 

 

                                                           
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. 
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membre ale Uniunii Europene sau 
din state aparţinând Spaţiului 
Economic European. 
J) Obligaţiuni emise de Banca 
Mondială, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi  
Dezvoltare, Banca Europeană de 
Investiţii, admise la tranzacţionare 
şi care se tranzacţionează pe o 
piaţă reglementată din România, 
din state membre ale Uniunii 
Europene ori din state aparţinând 
Spaţiului Economic European. 

15% 

K) ETC şi titluri de participare 
emise de AOPC înfiinţate ca 
fonduri de investiţii închise, 
admise la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European. 

3% 

 
 
Texte noi pentru lit. K, L, M 

 
 
 
I ) Obligaţiuni emise de Banca 
Mondială, Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca 
Europeană de Investiţii, admise la 
tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii Europene 
ori din state aparţinând Spaţiului 
Economic European. 

15% 
 
 
 
  

J) ETC şi titluri de participare 
emise de AOPC înfiinţate ca 
fonduri de investiţii închise, admise 
la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii Europene 
sau aparţinând Spaţiului Economic 
European. 

3% 

K) Acțiuni și obligațiuni emise de 
societățile de proiect, înființate în 
baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 39/2018 privind 
parteneriatul public-privat, cu 
modificările și completările 
ulterioare, sau în fonduri de 
investiții specializate în 
infrastructur ă 

15% 

L) Valori mobiliare tranzac ționate 
pe piețe reglementate și 
supravegheate, emise de fonduri de 
investiții sau societăți care 
desfășoară activități de dezvoltare și 
promovare imobiliară, de 
cumpărare și vânzare de bunuri 
imobiliare proprii, de închiriere și 
subînchiriere de bunuri imobiliare 
proprii sau de administrare de 
imobile 

3% 

M) Investiții private de capital sub 
forma acțiunilor și obligațiunilor la 

10% 
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societăți din România, din state ale 
Uniunii Europene sau aparținând 
Spațiului Economic European sau 
sub forma participațiilor la 
fondurile de investiții private de 
capital din România, din state 
membre ale Uniunii Europene sau 
din state aparținând Spațiului 
Economic European 

 

II.2.6. Informaţii privind politica de investiţii 
3. Pieţele financiare pe care investeşte 
Administratorul 
(...) 
2.Administratorul are posibilitatea de a tranzacționa 
in afara pieței reglementate următoarele instrumente: 

(...) 
g) instrumente financiare de tipul acţiuni ale 
companiilor catalogate drept investiţii private de 
capital. 

 
Texte noi pentru lit. g) si h) 

II.2.6. Informaţii privind politica de investiţii 
3. Pieţele financiare pe care investeşte 
Administratorul 
(...) 
2. Administratorul are posibilitatea de a tranzacționa in 
afara pieței reglementate următoarele instrumente: 

(...) 
g) investiții private de capital prevăzute la litera 

M) în categoria activelor investitionale; 
h) acțiuni și obligațiuni emise de societățile de 

proiect, prevăzute la litera K) în categoria 
activelor investiționale. 

II.2.17.  Obligaţiile de informare ale 
Administratorului faţă de participanţi 
7. Tipul informărilor, periodicitatea şi modalitatea 

de informare sunt redate detaliat după cum 
urmează: 

b) informări suplimentare 
(...) 
2.informare 
opţională 
lunară privind 
situaţia 
activului 
personal net al 
participantului 

lunar individual, prin e-
mail şi/sau SMS 
în funcţie de 
opţiunea 
participantului, 
având în vedere 
datele de contact 
comunicate 
Administratorulu
i în avans de 
către solicitant 

3.informaţii 
referitoare la 
situaţia la zi a 
contului 
participantului 

permanent accesând pagina 
de internet a 
Administratorulu
i – secţiunea 
„Contul meu”  pe 

II.2.17.  Obligaţiile de informare ale 
Administratorului faţă de participanţi 
7. Tipul informărilor, periodicitatea şi modalitatea de 

informare sunt redate detaliat după cum urmează: 
 

b) informări suplimentare 
(...) 
2.informare 
opţională 
lunară privind 
situaţia 
activului 
personal net 
al 
participantulu
i 
 
 

lunar individual, prin e-
mail dacă aceasta 
este disponibilă 
 

3.informaţii 
referitoare la 
situaţia la zi a 
contului 
participantulu

permanent Accesul la 
„Contul meu” se 
poate realiza fie 
din pagina de 
internet a 
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oferite prin 
aplicaţia 
online „Contul 
meu”  

bază de nume 
utilizator şi 
parolă 
comunicate de 
către 
Administrator 

 

i  
oferite prin 
aplicaţia 
online 
„Contul meu”  

Administratorulu
i, fie prin 
aplicatia mobila 
Allianz Tiriac. 

 

Prospectul detaliat al schemei de pensii 
1.I.2. Informaţii despre Administrator 
(...) 
7. Capitalul social subscris şi vărsat: 
32.375.000  lei. 

1.I.2. Informaţii despre Administrator 
(...) 
    7.Capitalul social subscris şi vărsat: 141.855.000 
lei. 

2.VI. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE 
INVESTIŢII 
2.VI.2. Structura portofoliului  
1. (…) 
 
Categorie active Maxim 

alocare 
active 

G) Obligaţiuni emise de organisme 
străine neguvernamentale, altele 
decât cele menţionate la lit. J), 
admise la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii 
Europene ori din state aparţinând 
Spaţiului Economic European. 
(...) 

 
 
 
5% 

I) Investiţii private de capital - 
private equity, cu următoarele 
sublimite: 

10% 

I1) Acţiuni la companii din 
România, din state membre ale 
Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European; 

5% 

I2) Fonduri de investiţii private de 
capital din România, din state 
membre ale Uniunii Europene sau 
din state aparţinând Spaţiului 
Economic European. 

10% 

J) Obligaţiuni emise de Banca 
Mondială, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi 

15% 

2.VI. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE 
INVESTIŢII 
2.VI.2. Structura portofoliului  
1. (…) 
 
Categorie active Maxim 

alocare 
active 

G) Obligaţiuni emise de organisme 
străine neguvernamentale, altele 
decât cele menţionate la lit. I ), 
admise la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii 
Europene ori din state aparţinând 
Spaţiului Economic European. 
(...) 

 
 
 
5% 

Se elimina lit. I cu renumerotarea 
corespunzatoare a literei 
urmatoare. 

 

Se elimina lit. I 1 cu renumerotarea 
corespunzatoare a literei 
urmatoare. 
 

 

Se elimina lit. I 2cu renumerotarea 
corespunzatoare a literei 
urmatoare. 
 
 

 

I ) Obligaţiuni emise de Banca 
Mondială, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi 

15% 
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Dezvoltare, Banca Europeană de 
Investiţii, admise la tranzacţionare 
şi care se tranzacţionează pe o 
piaţă reglementată din România, 
din state membre ale Uniunii 
Europene ori din state aparţinând 
Spaţiului Economic European. 
K) ETC şi titluri de participare 
emise de AOPC înfiinţate ca 
fonduri de investiţii închise, 
admise la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European. 

3% 

 
 
 
 
 
 
Texte noi pentru lit. K, L, M 
 
 
 

Dezvoltare, Banca Europeană de 
Investiţii, admise la tranzacţionare 
şi care se tranzacţionează pe o 
piaţă reglementată din România, 
din state membre ale Uniunii 
Europene ori din state aparţinând 
Spaţiului Economic European. 

  

J) ETC şi titluri de participare 
emise de AOPC înfiinţate ca 
fonduri de investiţii închise, 
admise la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din 
state membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European. 

3% 

K) Acțiuni și obligațiuni emise de 
societățile de proiect, înființate în 
baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 39/2018 privind 
parteneriatul public-privat, cu 
modificările și completările 
ulterioare, sau în fonduri de 
investiții specializate în 
infrastructur ă 

15% 

L) Valori mobiliare tranzac ționate 
pe piețe reglementate și 
supravegheate, emise de fonduri 
de investiții sau societăți care 
desfășoară activități de dezvoltare 
și promovare imobiliar ă, de 
cumpărare și vânzare de bunuri 
imobiliare proprii, de închiriere și 
subînchiriere de bunuri imobiliare 
proprii sau de administrare de 
imobile 

3% 

M) Investiții private de capital sub 
forma acțiunilor și obligațiunilor 
la societăți din România, din state 
ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic 
European sau sub forma 
participa țiilor la fondurile de 
investiții private de capital din 

10% 
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România, din state membre ale 
Uniunii Europene sau din state 
aparținând Spațiului Economic 
European 
 

 

2.VI. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE 
INVESTIŢII 
2.VI.2. Structura portofoliului  
(…) 

2. Expunerea faţă de un singur emitent nu poate 
depăşi 5% din activele fondului de pensii 
administrat privat, iar expunerea faţă de un 
grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora 
nu poate depăşi 10% din activele fondului de 
pensii administrat privat. Limitele prevăzute 
anterior se referă la toate tipurile de investiţii 
permise, inclusiv conturi, depozite bancare, 
instrumente financiare derivate şi operaţiuni 
reverse repo, cu excepţia titlurilor de stat. 

Fondul nu poate deţine mai mult de: 
a) 10 % din numărul total de acţiuni emise de 

un emitent, urmând ca în calculul acestui 
procent să intre atât acţiunile ordinare, cât şi 
acţiunile preferenţiale; 

b) 10 % din acţiunile preferenţiale ale unui 
emitent; 

c) 25% din titlurile de participare emise de un 
OPCVM, ETF, AOPC de tip fond închis de 
investiţii sau ETC; 

d) 10% din obligaţiunile unui emitent, cu 
excepţia titlurilor de stat; 
Text nou lit. e) 

2.VI. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE 
INVESTIŢII 
2.VI.2. Structura portofoliului  
(…) 

2. Expunerea faţă de un singur emitent nu poate 
depăşi 5% din activele fondului de pensii 
administrat privat, iar expunerea faţă de un grup 
de emitenţi şi persoanele afiliate acestora nu 
poate depăşi 10% din activele fondului de pensii 
administrat privat. Limitele prevăzute anterior 
se referă la toate tipurile de investiţii permise, 
inclusiv conturi, depozite bancare, instrumente 
financiare derivate şi operaţiuni reverse repo, cu 
excepţia titlurilor de stat. 

Fondul nu poate deţine mai mult de: 
a) 15% din numărul total de acţiuni emise de un 

emitent, urmând ca în calculul acestui procent să 
intre atât acţiunile ordinare, cât şi acţiunile 
preferenţiale; 

b) 15% din acţiunile preferenţiale ale unui emitent; 
c) 25% din titlurile de participare emise de un 

OPCVM, ETF, AOPC de tip fond închis de 
investiţii sau ETC; 

d) 10% din obligaţiunile unui emitent, cu excepţia 
titlurilor de stat; 

e) 15% din acțiunile unei investiții private de 
capital prevazute la litera M) în categoria 
activelor investiționale. 
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2.VI. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE 
INVESTIŢII 
2.VI.2. Structura portofoliului  
(…) 
6. Administratorul nu poate investi activele fondului 
de pensii administrat privat pe care îl administrează 
în: (...) 
c) valori mobiliare emise de societăţi care 
desfăşoară activităţi de dezvoltare şi promovare 
imobiliar ă, cumpărarea şi vânzarea de bunuri 
imobiliare proprii, închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, 
agenţii imobiliare, administrarea imobilelor pe 
bază de tarife sau contract sau orice altă 
activitate asimilată în mod direct sau indirect 
sectorului imobiliar; 
d) instrumente financiare securitizate emise în baza 
Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, cu 
modificările şi completările ulterioare sau în baza 
legislaţiei echivalente din state terţe. 

2.VI. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE 
INVESTIŢII 
2.VI.2. Structura portofoliului  
(…) 
6. Administratorul nu poate investi activele fondului 
de pensii administrat privat pe care îl administrează în: 
(...) 
 
Se elimina lit. c) cu renumerotarea corespunzatoare 
a literei urmatoare.  
 
 
c)instrumente financiare securitizate emise în baza 
Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, a 
Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 
de stabilire a unui cadru general privind 
securitizarea şi de creare a unui cadru specific 
pentru o securitizare simplă, transparentă şi 
standardizată şi de modificare a directivelor 
2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi 
a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 
648/2012, în baza legislaţiei echivalente din state 
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European sau din state terţe. 

2.VI. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE 
INVESTIŢII 
 
2.VI.3. Pieţele financiare pe care investeşte 
Administratorul 
(...) 
2.Administratorul are posibilitatea de a tranzacționa 
in afara pieței reglementate următoarele instrumente: 

(...) 
g) instrumente financiare de tipul acţiuni ale 
companiilor catalogate drept investiţii private de 
capital. 

 
Texte noi pentru lit. g) si h) 

2.VI. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE 
INVESTIŢII 
 
2.VI.3. Pieţele financiare pe care investeşte 
Administratorul 
(...) 
2. Administratorul are posibilitatea de a tranzacționa in 
afara pieței reglementate următoarele instrumente: 

(...) 
g) investiții private de capital prevăzute la litera 

M) în categoria activelor investitionale; 
h) acțiuni și obligațiuni emise de societățile de 

proiect, prevăzute la litera K) în categoria 
activelor investiționale. 
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2.XVII. OBLIGA ŢIILE DE INFORMARE ALE 
ADMINISTRATORULUI FA ŢĂ DE 
PARTICIPAN ŢI 
7. Tipul informărilor, periodicitatea şi modalitatea 

de informare sunt redate detaliat după cum 
urmează: 

b) informări suplimentare 
(...) 
2.informare 
opţională lunară 
privind situaţia 
activului 
personal net al 
participantului 

lunar individual, prin e-
mail şi/sau SMS 
în funcţie de 
opţiunea 
participantului, 
având în vedere 
datele de contact 
comunicate 
Administratorul
ui în avans de 
către solicitant 

3.informaţii 
referitoare la 
situaţia la zi a 
contului 
participantului 
oferite prin 
aplicaţia online 
„Contul meu”  

permanent accesând pagina 
de internet a 
Administratorul
ui – secţiunea 
„Contul 
meu”  pe bază 
de nume 
utilizator şi 
parolă 
comunicate de 
către 
Administrator 

 

2.XVII. OBLIGA ŢIILE DE INFORMARE ALE 
ADMINISTRATORULUI FA ŢĂ DE 
PARTICIPAN ŢI 
7. Tipul informărilor, periodicitatea şi modalitatea 

de informare sunt redate detaliat după cum 
urmează: 

b) informări suplimentare 
(...) 
2.informare 
opţională 
lunară privind 
situaţia 
activului 
personal net al 
participantului 

lunar individual, prin e-
mail dacă aceasta 
este disponibilă 
 

3.informaţii 
referitoare la 
situaţia la zi a 
contului 
participantului  
oferite prin 
aplicaţia 
online „Contul 
meu”  

permanent Accesul la „Contul 
meu” se poate 
realiza fie din 
pagina de internet 
a 
Administratorului, 
fie prin aplicatia 
mobila Allianz 
Tiriac. 
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