
1. Părțile contractante

Prezentul contract de societate civilă particulară se 
încheie între:

 Stoleru Violeta, cetățean român, posesoarea 
buletinului de identitate seria HC numărul 288690, 
eliberat de Poliția Municipiului Bacău, la data de 
05.07.1998, cod numeric personal 2760103040025,

 Prodan Sabina-Claudia, cetățean român, posesoarea 
cărții de identitate seria RD numărul 054531, eliberată 
de Secția 1 București, la data de 06.11.1998, cod 
numeric personal 2740221364226, 

 Popescu Zorica-Alexandra, cetățean român, 
posesoarea cărții de identitate seria RR numărul 
378311, eliberată de SPCEP S5 biroul numărul 1, la data 
de 27.02.2006, cod numeric personal 2830410450020,

 Buză Nicoleta-Georgiana, cetățean român, 
posesoarea cărții de identitate seria RR numărul 
455399, eliberată de SPCEP S1 biroul numărul 
5, la data de 18.05.2007, cod numeric personal 
2830423420049,

 Novac Silviu-Nelu, cetățean român, posesorul cărții 
de identitate seria DP numărul 063481, eliberată de 
Secția 22 București, la data de 05.07.2001, cod numeric 
personal 1730208350019,

în calitate de asociați, prin care se constituie Fondul 
de Pensii Administrat Privat ING, în conformitate cu 
prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă 
particulară și cu dispozițiile Legii numărul 411/2004 
privind privind fondurile de pensii administrate privat, 
cu modificările și completările ulterioare și ale Normei 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
numărul 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii 
administrat privat.

2. Denumirea Fondului

Denumirea fondului de pensii administrat privat este 
Fondul de Pensii Administrat Privat ING și va fi denumit 
în continuare „Fondul”.

3. Fundamentarea legală a 
constituirii Fondului

Fondul se constituie ca societate civilă particulară, fără 
personalitate juridică, în conformitate cu prevederile 
Codului civil referitoare la societatea civilă particulară 
și cu dispozițiile Legii numărul 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, cu modificările 

și completările ulterioare (denumită în continuare 
„Legea”) și ale normelor emise în aplicarea acesteia 
(denumite în continuare „Normele”) de către Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (denumită în 
continuare „Comisia”).

4. Durata Fondului. Sediul 

Durata Fondului este nelimitată, cu începere de la data 
încheierii prezentului contract și a autorizării Fondului de 
către Comisie.

În conformitate cu articolul 9 aliniatul (3) din Lege, sediul 
Fondului va fi același cu cel al societății de administrare 
a Fondului.

5. Obiectivele Fondului

Obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor 
financiare de la asociați care dobândesc calitatea de 
participanți prin semnarea actului individual de aderare 
la contractul de societate civilă și la prospectul schemei 
de pensii private al Fondului și creșterea pe termen 
lung a capitalului investit, în scopul dobândirii de către 
participanți a unei pensii private. Acest obiectiv va fi 
urmărit prin investirea într-o structură mixtă de clase de 
active cu profile diferite de risc și performanță, precum și 
prin diversificarea prudențială atât între clase de active, 
cât și în interiorul acestora, în limitele prevăzute de Lege 
și Norme.

Protejarea intereselor participanților constituie scopul 
activității Comisiei și se realizează prin asigurarea de 
către Comisie a unei funcționări eficiente a sistemului de 
pensii private și informarea asupra acestuia.

6. Drepturile și obligațiile părților

Drepturile și obligațiile părților sunt cele prevăzute în 
Lege, Norme, prezentul contract și în prospectul schemei 
de pensii private al Fondului.

Toți participanții au aceleași drepturi și obligații și li se 
aplică un tratament nediscriminatoriu.

Pe toată durata prezentului contract participanții au 
datoria să își îndeplinească obligațiile asumate și să își 
exercite drepturile cu bună-credință.

Drepturile participanților sunt incesibile.

7. Limitele mandatului acordat fondatorilor

Limitele mandatului acordat fondatorilor sunt cele 
prevăzute Lege, Norme și prezentul contract. 
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Fondatorii au inițiativa constituirii Fondului.

Membrii fondatori îndeplinesc toate condițiile necesare 
pentru a fi participant, prevăzute de Lege și de Norme.

Membrii fondatori vor semna un contract de 
administrare cu o societate de administrare a unui 
fond de pensii administrat privat, autorizată de Comisie 
în acest sens, prin care Fondul își însușește schema 
de pensii private al cărei prospect a fost autorizat 
de Comisie. Prin contractul de administrare membrii 
fondatori ai Fondului împuternicesc administratorul să 
reprezinte Fondul în raporturile cu terții, inclusiv în fața 
instanțelor judecătorești. Contractul de administrare se 
va negocia și se va încheia în limitele stabilite prin Lege 
și Norme.

Societatea de administrare a unui fond de pensii 
administrat privat desemnată de asociați să administreze 
Fondul este ING Pensii Societate de Administrare a 
unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („ING 
Pensii SAFPAP S.A.”), cu sediul în strada Costache 
Negri, numărul 1-5, etajul 2, sectorul 5, București, 
număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul București J40/9766/2007, cod 
unic de înregistrare numărul 21772089, numărul și 
data autorizației de administrator al fondului de pensii 
administrat privat emise de Comisie: decizia numărul 
45 din data de 25.07.2007, numărul autorizației 
prospectului schemei de pensii private emise de Comisie 
decizia numărul 46 din data de 25.07.2007 operator 
de date cu caracter personal numărul 5485, telefon: 
(+4)021-410 97 46, fax: (+4)021-402 85 69,  adresă de 
web: www.ing.ro, adresă de e-mail: pensii@ing.ro.

8. Unitatea de fond

Unitatea de fond reprezintă o diviziune a Fondului care 
atestă un drept de proprietate în Fond.

Valoarea inițială a unei unități de fond va fi de 10 (zece) 
lei (RON).

9. Forța majoră

Prin forță majoră se înțeleg situațiile de fapt imprevizibile 
și neînlăturat, independente de voința părților, cum ar 
fi războiul, greva, incendiul, catastrofa naturală sau alte 
evenimente similare care au loc după intrarea în vigoare 
a contractului și impiedică sau întârzie una sau mai 
multe părți sau toate părțile să-și îndeplinească, parțial 
sau total, obligațiile asumate prin contract. 

Intervenția unui caz de forță majoră exclude în 
întregime angajarea răspunderii civile dacă producerea 
prejudiciului a fost determinată exclusiv de o asemenea 
împrejurare.

10. Încetarea contractului. Proceduri și 
modalități de protecție a participanților

Prezentul contract încetează de plin drept și fără 
intervenția instanței de judecată, în condițiile prevăzute 

în Codul civil și în Lege. Moartea unuia dintre asociați nu 
constituie cauză de încetare a prezentului contract.

Patrimoniul societății se lichidează după încasarea 
creanțelor și plata datoriilor. Activul și pasivul societății 
se împart între asociați, proporțional cu aportul social și 
având în vedere prevederile legale aplicabile.

Conform Legii, societatea de administrare a fondului de 
pensii administrat privat trebuie să acționeze în interesul 
participanților. De asemenea, protecția participanților se 
asigură, potrivit dispozițiilor legale aplicabile și în limitele 
stabilite de acestea și de către Comisie și alte autorități 
desemnate ale statului. 

11. Dobândirea calității de 
parte contractuală

Aderarea la Fond este o opțiune individuală.

Persoana care îndeplinește condițiile de eligibilitate 
prevăzute de Lege și de Norme va dobândi calitatea 
de participant, parte la contractul de societate civilă și 
la prospectul schemei de pensii private, prin semnarea 
actului individual de aderare.

12. Clauze finale

Modificarea prezentului contract se poate face numai 
cu îndeplinirea formalităților prevăzute de legislația 
aplicabilă.

Litigiile privind interpretarea și executarea prezentului 
Contract se vor înainta spre soluționare instanței 
judecătorești competente potrivit legislației române în 
vigoare, dacă nu vor putea fi rezovate pe cale amiabilă.

Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură 
orice altă înțelegere anterioară lui.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, 27 iulie 2007, în 
București, într-un număr de 5 (cinci) exemplare, câte 1 
(unul) pentru fiecare parte.

ASOCIAŢȚI

Stoleru Violeta

Prodan Sabina-Claudia

Popescu Zorica-Alexandra

Buză Nicoleta-Georgiana

Novac Silviu-Nelu


