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Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor 
Fondului de Pensii Facultative PENSIA MEA 

 
 
CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
FACULTATIVE S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, 
Bucureşti, România, telefon: +4 021 203 84 00 Fax +4 021 203 84 02, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr.J40/11737/2007, Cod Unic de înregistrare 21948054, înregistrată în 
registrul administratorilor de pensii administrate privat sub numărul SAP-RO-21960491, în calitate de 
Administrator al Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea, informează si solicită acordul 
participanţilor cu privire la modificările Prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de 
Pensii Facultative Pensia Mea. 
 
Modificările aduse Prospectului schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative Pensia 
Mea constau în actualizarea informaţiilor pe care acesta le cuprinde, în conformitate cu prevederile 
legii şi cu modificările Actului Constitutiv, în scopul de a se oferi informaţii unitare şi corecte 
participanţilor, modificări avizate în prealabil de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin avizul nr. 
1120 din data de 25.10.2017. 
 
Documentul cuprinzând textul integral al propunerilor de modificare este publicat pe site-ul 
www.certinvestpensii.ro. Participanţii au dreptul de a solicita administratorului acest document. 
 
În conformitate cu dispoziţiile Art.20 alin. 2 din Norma 16/2010 privind prospectul schemei de pensii 
facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
primei publicări a  propunerilor de modificare a Prospectului schemei de pensii facultative Pensia Mea, 
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 de obiecţii din partea participanţilor la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea este 
considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului. 
 
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările Prospectului 
Schemei de Pensii Facultative Pensia Mea, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării 
dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu vor produce efecte, iar modificarea prospectului 
nu va avea loc. 
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Forma actuală a Prospectului detaliat al 
schemei de pensii facultative a Fondului de 

Pensii Facultative Pensia Mea 

Forma propusă spre modificare a Prospectului 
detaliat al schemei de pensii facultative a 
Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea 

Art. 1.... 
(3) Numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului 
emis de Autoritate: 282/13.08.2015   

Art.1... 
(3) Numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului emis 
de Autoritate: 36/08.02.2016   

Art. 3 ....... 
(1) ................  
(2) Adresa:  Str.Buzesti, nr.  76-80, etaj 4, Biroul nr.4, Sector 1, 
Bucureşti, România 
................... 

Art. 3 ....... 
(1) ................  
(2) Adresa:  Str.Buzesti, nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, 
Bucureşti, România 
 

Art. 7 Auditorul financiar 
Pentru anul 2015 
(1) Ernst & Young Assurance Services SRL 
(2) Aviz de auditor al fondurilor de pensii facultative nr. 01 din 
data de 09.01.2007  
 
Incepând din anul 2016 
(1) Deloitte Audit SRL  
(2) Aviz de auditor al fondurilor de pensii facultative nr. 03 din 
data de 28.03.2007 
  

Art. 7 Auditorul financiar 
 (1) Deloitte Audit SRL  
(2) Aviz de auditor al fondurilor de pensii facultative nr. 03 din 
data de 28.03.2007 

Art. 94 În cazul în care Participantul beneficiază de pensie de 
invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea 
activităţii, în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
acesta va avea dreptul să primească contravaloarea activului 
său personal net conform prevederilor Normei nr. 14/2009 
privind utilizarea activului personal al participantului la un fond 
de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 94 În cazul în care Participantul beneficiază de pensie de 
invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, în 
condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va avea dreptul să 
primească contravaloarea activului său personal net conform 
prevederilor Normei nr. 8/2015 privind utilizarea activului personal 
net al participantului la un fond de pensii facultative. 

Art. 100 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net 
în condiţiile prevăzute la art. 95, participantul, personal sau prin 
mandatar având procură specială şi autentică, depune la sediul 
Administratorului Fondului următoarele documente: 
...................................................... 
b) copia deciziei administrative privind acordarea pensiei de 
invaliditate; 
c) copia deciziei medicale privind capacitatea de muncă, decizie 
care conţine menţiunea "nerevizuibil prin afecţiune" sau 
"nerevizuibil" conform Legii pensiilor publice, după caz; 
...................................................... 
e) copia certificatului de încadrare în grad de handicap grav sau 
accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap sau o declaraţie pe propria 
răspundere privind faptul că nu deţine acest certificat, după caz. 
................................. 
 
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)  e) se prezintă în 
original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora 
după ce verifică conformitatea cu originalul sau în copie 
legalizată 
 
(3) În situaţia în care Participantul este reprezentat prin 
mandatar, mandatarul depune, de asemenea, copia actului său 
de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în 
original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. 
 

Art. 100 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în 
condiţiile prevăzute la art. 95, participantul, personal sau prin 
mandatar având procură specială şi autentică, depune la sediul 
Administratorului Fondului următoarele documente: 
...................................................... 
b) decizia administrativa privind acordarea pensiei de invaliditate; 
c) decizia medicala privind capacitatea de muncă, decizie care 
conţine menţiunea "nerevizu bil prin afecţiune" sau "nerevizuibil" 
conform Legii pensiilor publice, după caz; 
...................................................... 
e) certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat 
eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap sau o declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu 
deţine acest certificat, după caz. 
................................. 
 
 (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si e) se prezintă în 
original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce 
verifică conformitatea cu originalul sau în copie legalizată 
 
 
(3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, 
mandatarul prezinta actul sau de identitate valabil la data 
depunerii cererii si depune copia acestuia, administratorul 
pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul. 

Art. 101 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net 
în condiţiile prevăzute la art. 99, fiecare beneficiar, personal sau 
prin mandatar având procură specială şi autentică, depune la 
sediul Administratorului Fondului următoarele documente: 
......................................... 
b) copia certificatului de deces; 
c) copia certificatului de moştenitor/legatar ori a certificatului de 
moştenitor suplimentar, după caz, sau copia hotărârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, din care să rezulte 
calitatea de moştenitor/legatar şi cota parte cuvenită din activul 
personal net al participantului decedat; 
.......................................... 
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)  d) se prezintă în 
original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora 
după ce verifică conformitatea cu originalul sau în copie 
legalizată 

Art. 101 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în 
condiţiile prevăzute la art. 98, fiecare beneficiar, personal sau prin 
mandatar având procură specială şi autentică, depune la sediul 
Administratorului Fondului următoarele documente: 
......................................... 
b) certificatul de deces; 
c) certificatul de moştenitor/legatar, certificatul de moştenitor 
suplimentar, actul de partaj voluntar după caz, hotărârea 
judecătorească definitivă, din care să rezulte calitatea de 
moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal 
net al participantului decedat; 
.......................................... 
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se prezintă în 
original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce 
verifică conformitatea cu originalul sau în copie legalizată 

CAPITOLUL XIX. 
Garanţiile Administratorului 
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Art. 103 Activele şi pasivele Fondului de pensii facultative sunt 
organizate, evidenţiate şi administrate distinct, separat de 
celelalte activităţi şi de contabilitatea proprie ale 
Administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau 
între Fond şi Administrator. 
 
Art. 104 Toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de 
administrare a Fondului de pensii facultative sunt restricţionate, 
gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale 
Administratorului, fără posibilitatea de transfer. 

Art. 111 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina 
proprie de web odată cu situaţiile financiare anuale, pentru 
activitatea Fondului, şi structura portofoliului de investiţii 
prevăzută în cadrul anexei nr. 14 din Norma nr. 11/2010  privind 
obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor 
facultative, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în 
activul total al fondului de pensii la data de 31 decembrie 

Art. 109 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie 
de web odată cu situaţiile financiare anuale, pentru activitatea 
Fondului, şi structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul 
anexei nr. 12 din Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi 
transparenţă în sistemul pensiilor facultative, cu modificările 
ulterioare, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare 
emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi 
ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii la data de 31 
decembrie 

Art. 112 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina 
proprie de web, pentru activitatea Fondului, până la data de 1 
octombrie a fiecărui an, şi structura portofoliului de investiţii 
prevăzută în cadrul anexei nr. 14 din Norma nr 11/2010 privind 
obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor 
facultative, cu modificarile si completarile ulterioare. Structura 
portofoliului de investiţii este detaliată, pentru fiecare instrument 
financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea 
actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în activul total al fondului 
de pensii la data de 30 iunie. 

Art. 110 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie 
de web, pentru activitatea Fondului, până la data de 1 octombrie a 
fiecărui an, şi structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul 
anexei nr. 12 din Norma nr 25/2015 privind obligatiile de raportare si 
transparenta in sistemul pensiilor facultative, cu modificarile 
ulterioare. Structura portofoliului de investiţii este detaliată, pentru 
fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în 
activul total al fondului de pensii la data de 30 iunie 

Forma actuală a Prospectului simplificat al schemei de 
pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative Pensia 

Mea 

Forma propusă spre modificare a Prospectului simplificat al 
schemei de pensii facultative a Fondului de Pensii Facultative 

Pensia Mea 

Art. 1.... 
(3) Numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului 
emis de Autoritate: 282/13.08.2015   

Art.1... 
(3) Numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului emis 
de Autoritate: 36/08.02.2016   

Art. 3 ....... 
(1) ................  
(2) Adresa:  Str.Buzesti, nr.  76 80, etaj 4, Biroul nr.4, Sector 1, 
Bucureşti, România 
 

Art. 3 ....... 
(1) ................  
(2) Adresa:  Str.Buzesti, nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, 
Bucureşti, România 
 

Art. 7 Auditorul financiar 
Pentru anul 2015 
(1) Ernst & Young Assurance Services SRL 
(2) Aviz de auditor al fondurilor de pensii facultative nr. 01 din 
data de 09.01.2007  
 
Incepând din anul 2016 
(1) Deloitte Audit SRL  
(2) Aviz de auditor al fondurilor de pensii facultative nr. 03 din 
data de 28.03.2007 
 
  

Art. 7 Auditorul financiar 
 (1) Deloitte Audit SRL  
(2) Aviz de auditor al fondurilor de pensii facultative nr. 03 din data de 
28.03.2007 

Art. 28  
(1) Participantul poate, în orice moment, să modifice nivelul 
contr buţiei, în condiţiile Legii, cu respectarea nivelului minim 
prevăzut în actul individual de aderare şi a nivelului maxim 
prevăzut de Lege şi cu respectarea nivelului minim prevăzut în 
prospect la art. 26 şi anume 60 lei. 
............... 

 
Art. 28  
(1) Participantul poate, în orice moment, să modifice nivelul 
contribuţiei, în condiţiile Legii, cu respectarea nivelului minim prevăzut 
în actul individual de aderare şi a nivelului maxim prevăzut de Lege şi 
cu respectarea nivelului minim prevăzut în prospect la art. 22 şi 
anume 60 lei. 
 

Art. 72 În cazul în care Participantul beneficiază de pensie de 
invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea 
activităţii, în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
acesta va avea dreptul să primească contravaloarea activului 
său personal net conform prevederilor Normei nr. 14/2009 
privind utilizarea activului personal al participantului la un fond 
de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 72 În cazul în care Participantul beneficiază de pensie de 
invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, în 
condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va avea dreptul să 
primească contravaloarea activului său personal net conform 
prevederilor Normei nr. 8/2015 privind utilizarea activului personal 
net al participantului la un fond de pensii facultative. 

Art. 78 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net 
în condiţiile prevăzute la art. 78, participantul, personal sau prin 
mandatar având procură specială şi autentică, depune la sediul 
Administratorului Fondului următoarele documente: 
............................................ 
b) copia deciziei administrative privind acordarea pensiei de 
invaliditate; 
c) copia deciziei medicale privind capacitatea de muncă, decizie 

Art. 78 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în 
condiţiile prevăzute la art. 73, participantul, personal sau prin 
mandatar având procură specială şi autentică, depune la sediul 
Administratorului Fondului următoarele documente: 
...................................................... 
b) decizia administrativa privind acordarea pensiei de invaliditate; 
c) decizia medicala privind capacitatea de muncă, decizie care 
conţine menţiunea "nerevizuibil prin afecţiune" sau "nerevizuibil" 
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care conţine menţiunea "nerevizuibil prin afecţiune" sau 
"nerevizuibil" conform Legii pensiilor publice, după caz; 
...................................................... 
e) copia certificatului de încadrare în grad de handicap grav sau 
accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap sau o declaraţie pe propria 
răspundere privind faptul că nu deţine acest certificat, după caz. 
................................. 
 
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)  e) se prezintă în 
original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora 
după ce verifică conformitatea cu originalul, sau în copie 
legalizată. 
 
(3) În situaţia în care Participantul este reprezentat prin 
mandatar, mandatarul depune, de asemenea, copia actului său 
de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în 
original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere.  
 

conform Legii pensiilor publice, după caz; 
...................................................... 
e) certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat 
eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap sau o declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu 
deţine acest certificat, după caz. 
................................. 
 
 (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si e) se prezintă în 
original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce 
verifică conformitatea cu originalul, sau în copie legalizată. 
 

(3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, 

mandatarul prezinta actul sau de identitate valabil la data 
depunerii cererii si depune copia acestuia, administratorul 
pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul. 
 

Art. 79 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net 
în conformitate cu prevederile art. 81, fiecare beneficiar, 
personal sau prin mandatar având procură specială şi autentică, 
depune la sediul Administratorului Fondului următoarele 
documente: 
......................................... 
b) copia certificatului de deces; 
c) copia certificatului de moştenitor/legatar ori a certificatului de 
moştenitor suplimentar, după caz, sau copia hotărârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, din care să rezulte 
calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul 
personal net al participantului decedat; 
.......................................... 
 (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) d) se prezintă în 
original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora 
după ce verifică conformitatea cu originalul sau în copie 
legalizată. 
.................................................. 

Art. 79 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în 
conformitate cu prevederile art. 76, fiecare beneficiar, personal sau 
prin mandatar având procură specială şi autentică, depune la sediul 
Administratorului Fondului următoarele documente: 
......................................... 
b) certificatul de deces; 
c) certificatul de moştenitor/legatar, certificatul de moştenitor 
suplimentar, actul de partaj voluntar după caz, hotărârea 
judecătorească definitivă, din care să rezulte calitatea de 
moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal net 
al participantului decedat; 
.......................................... 
 (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se prezintă în 
original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce 
verifică conformitatea cu originalul sau în copie legalizată. 
.............................................. 

CAPITOLUL XVI. 
Garanţiile Administratorului 
 
Art. 81 Activele şi pasivele Fondului de pensii facultative sunt 
organizate, evidenţiate şi administrate distinct, separat de 
celelalte activităţi şi de contabilitatea proprie ale 
Administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau 
între Fond şi Administrator. 
 
Art. 82 Toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de 
administrare a Fondului de pensii facultative sunt restricţionate, 
gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale 
Administratorului, fără posibilitatea de transfer. 

 

Art. 89 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina 
proprie de web odată cu situaţiile financiare anuale, pentru 
activitatea Fondului, şi structura portofoliului de investiţii 
prevăzută în cadrul anexei nr. 14 din Norma nr. 11/2010 privind 
obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor 
facultative, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în 
activul total al fondului de pensii la data de 31 decembrie. 

Art. 87 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de 
web odată cu situaţiile financiare anuale, pentru activitatea Fondului, 
şi structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul anexei nr. 12 
din Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă 
în sistemul pensiilor facultative, cu modificările ulterioare, pentru 
fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în 
activul total al fondului de pensii la data de 31 decembrie. 

Art. 90 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina 
proprie de web, pentru activitatea Fondului, până la data de 1 
octombrie a fiecărui an, şi structura portofoliului de investiţii 
prevăzută în cadrul anexei nr. 14  din Norma nr 11/2010 privind 
obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor 
facultative, cu modificarile si completarile ulterioare. Structura 
portofoliului de investiţii este detaliată, pentru fiecare instrument 
financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea 
actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în activul total al fondului 
de pensii la data de 30 iunie. 

Art. 88 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de 
web, pentru activitatea Fondului, până la data de 1 octombrie a 
fiecărui an, şi structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul 
anexei nr. 12 din Norma nr 25/2015 privind obligatiile de raportare si 
transparenta in sistemul pensiilor facultative, cu modificarile 
ulterioare. Structura portofoliului de investiţii este detaliată, pentru 
fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date 
referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în 
activul total al fondului de pensii la data de 30 iunie. 

 


