






288/12.08.2021





 

Prospectul detaliat al schemei de pensii facultative Raiffeisen Acumulare 
 

6

4. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumita data reprezinta valoarea care se 
obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data; 

5. actul individual de aderare reprezinta contractul scris, incheiat intre persoana fizica si 
administrator, care contine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate si la 
prospectul schemei de pensii; 

6. agenții de rating - agentiile internationale de evaluare a riscului ale caror calificative sunt luate în 
considerare la incadrarea instrumentelor financiare în categoria investment grade sunt Fitch, 
Moody's și Standard&Poor's; 

7. angajatorul reprezinta persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de 
munca pe baza de contract individual de munca, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau pe baza de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 
188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare; 

8. beneficiarul reprezinta mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil; 
9. beneficiile colaterale reprezinta orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat 

cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative; 
10. calificativ investment grade – nivel de performanta acordat unei emisiuni de instrumente financiare 

sau, in lipsa acesteia, emitentului, de catre agentiile de rating menționate mai sus, conform grilelor 
de evaluare specifice acestora, respectiv calificativ mai mare sau cel puțin egal cu BBB-, BBB-, 
Baa3; 

11. calificativ non-investment grade - nivel de performanța acordat unei emisiuni de instrumente 
financiare sau, in lipsa acesteia, emitentului, de catre agentiile de rating mentionate mai sus, 
conform grilelor de evaluare specifice acestora, respectiv calificativ mai mic de BBB-, BBB-, Baa3; 

12. contractul de administrare reprezinta contractul incheiat intre administrator si participant, care are 
ca obiect administrarea fondului de pensii facultative; 

13. contributiile reprezinta sumele platite de catre participanti si/sau in numele acestora la un fond de 
pensii facultative; 

14. fondul de pensii facultative reprezinta fondul constituit prin contract de societate, incheiat intre 
participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la contractul de societate si cu 
dispozitiile Legii nr. 204/2006; 

15. instrumentele financiare reprezinta: 
a) valori mobiliare; 
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; 
c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si 

certificate de depozit; 
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; 
e) contracte forward pe rata dobanzii; 
f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni; 
g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a)- d), inclusiv contracte similare cu 

decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe 
rata dobanzii; 

h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al 
Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori pentru care s-a facut o 
cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata; 

16. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private reprezinta fondul infiintat in baza 
Legii nr. 187/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,  avand scopul de a garanta 
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