
 

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILA – actualizat conform  

Actului Aditional semnat in data de 22.11.2010 

 
Prezentul contract este initiat de catre 
 

1) Roxana – Elena Predoiu,; 

2) Miruna – Dana Iacsiser; 

3)  Alexandra Musat,; 

4) Bogdan Alexandru Castaliu,; 

5) Bogdan – Andrei Simoiu, , 
 
in vederea infiintarii fondului de pensii facultative FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS,  denumit in 
continuare Fondul. 
Prin semnarea actului individual de aderare, in urma primirii, citirii si intelegerii prevederilor Prospectului 
schemei de pensie facultativa, participantii la Fond devin parte a prezentului contract de societate civila. 

 
 
Cap.I Denumirea Fondului 
Art.1 Fondul constituit prin prezentul Contract de societate civilă, denumit în continuare "Contractul", poartă 

denumirea  FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS. 
 

 

Cap.II Fundamentarea legală a constituirii Fondului 

Art.2 Fondul este o societate civilă fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu dispoziţiile 
generale ale Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară, prevederile  Legii 204/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare ("Legea") precum şi prevederile legislaţiei secundare aplicabile 
 
 
Cap. III. Durata Fondului 

Art. 3. Prezentul Fond se constituie pe o durată nelimitată, putând înceta în condiţiile prevăzute la Cap. XIII 

din prezentul Contract. 
 

 

Cap.IV Obiectivele fondului 

Art.4 Scopul Fondului este exclusiv şi constă în mobilizarea economiilor băneşti, transformarea acestora în 
unităţi de fond şi învestirea acestor resurse, în condiţii de rentabilitate şi pe principiul diversificării riscului şi 
administrării prudenţiale, conform legislaţiei aplicabile şi cu respectarea politicii de investiţii a Fondului în 
vederea creării unui drept de pensie facultativă”. 

Art.5 Fondul de pensii facultative BCR PLUS are ca obiectiv exclusiv plasarea diversificată a fondurilor băneşti 
acumulate, în condiţii avantajoase şi profitabile, în valori mobiliare şi active lichide, avându-se în vedere 
conservarea sumelor iniţial investite, cât şi asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiţiei efectuate, 
pentru obţinerea unei pensii facultative pentru fiecare participant.  

Art.6 Politica de investiţii a Fondului este elaborată de BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de 
Pensii Private S.A. şi este prezentată în prospectul schemei de pensii facultative. 

Art.7 Politica de investiţii a administratorului de fonduri de pensii facultative BCR PENSII, Societate de 
Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. urmăreste diversificarea portofoliului în vederea dispersiei 
riscului şi a menţinerii unui grad crescut de lichiditate, cu respectarea condiţiilor legale. 

Art.8 Schimbarea politicii de investiţii se face de către BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de 

 



 
Pensii Private S.A., cu condiţia obţinerii autorizării din partea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private ("CSSPP"). 
 

 

Cap.V Participanţii la Fond 

Art. 9 Aderarea la Fond se face prin semnarea Actului individual de aderare. Prin semnarea Actului de 
aderare participanţii işi dau acordul de a fi parte la contractul de societate civilă, la contractul de 
administrare şi la prospectul schemei de pensii şi confirmă că au acceptat conţinutul acestora. 
 
Art. 10 Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate 
stabilite în Lege şi normele emise în aplicarea acesteia.  
 
Art. 11 Toţi participanţii la Fond au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu. 
 
Art. 12 Principalele drepturi ale participantului la Fond sunt următoarele: 

• dreptul la o pensie facultativă sau la plata activului personal net de la data îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

• dreptul de proprietate asupra activului personal; 

• dreptul de a fi informat în conformitate cu prevederile legale; 

• dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii;  

• orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie şi ale prospectului 
schemei de pensii facultative; 

Art. 13 Principalele obligaţii ale participantului sunt următoarele : 

• să plătească contribuţia în cuantumul minim prevăzut în actul individual de aderare; 

• să înştiinţeze în scris administratorul şi angajatorul, după caz, cu privire la orice modificare a valorii 
contribuţiei, precum şi cu privire la suspendarea sau încetarea plăţii acesteia; 

• să înştiinţeze în scris administratorul cu privire la reluarea plăţii contribuţiei după perioada de 
suspendare sau încetare a plăţii acesteia; 

• sa înştiinţeze în scris administratorul şi angajatorul cu privire la orice modificare a datelor sale 
personale şi să transmită documentele doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
producerea acestora; 

• să depună la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie 
facultativă;  

• orice alte obligaţii rezultate din prevederile Legii, normelor emise de Comisie şi ale prospectului 

 

 
Cap. VI Unitatea de fond 

Art. 14 Unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii 
facultative şi numărul la zi de unităţi de fond. 
 
Art. 15 Valoarea iniţială a unei unităţi de Fond este de 10 lei potrivit prevederilor Legii.  
 
Art. 16 Fondul nu emite alte instrumente financiare în afara unităţilor de fond. 
 
Art. 17 Valoarea unei unităţi de fond se modifică pe tot parcursul existenţei Fondului. 
 
Art.18 Numărul unităţilor de fond şi activul total al Fondului suferă oscilaţii permanente rezultate  
atât din emisiunea continuă de unităţi de fond suplimentare pe baza contribuţiilor participanţilor, cât şi din 
exercitarea de către deţinătorii unor astfel de unităţi de fond a dreptului lor de a-şi transfera activele 
personale la un alt fond de pensii facultative, a deschiderii unor drepturi de pensie, etc. 
 
Art. 19 Fondul nu percepe comisioane de aderare. Cheltuielile de transfer al activelor unui participant la alt 
fond sunt în sarcina acestuia 
 
Cap.VII Societatea de administrare  
Art.20 Administrarea Fondului se face de către BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii 



 
Private S.A., societate autorizată ca Administrator de fonduri de pensii facultative de CSSPP în condiţiile legii. 
 
Art.21 Administrarea se realizează în baza condiţiilor prezentate în Prospectul Schemei de pensii al Fondului 
de Pensii Facultative BCR PLUS şi a Contractului de Administrare a Fondului. 
 
Art.22 BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. se obligă ca administrarea 
Fondului să se desfăşoare cu respectarea prevederilor Prospectului precum şi a prevederilor Legii si a 
normelor emise in aplicarea acesteia. 
 
Art.23 Societatea de administrare BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 
reprezintă Fondul în relaţiile cu terţii, putând să încheie contracte în numele acestuia, să angajeze plăţi 
pentru investiţii şi cheltuieli, urmărind aplicarea politicii sale investiţionale, în vederea atingerii obiectivelor 
acestuia 
 
 

Cap.VIII Societatea de depozitare 

Art.24 Fondul, prin Contractul de administrare, mandatează societatea de administrare a fondurilor de pensii 
facultative BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. să încheie, în numele şi 
pe seama Fondului, un contract de depozitare a activelor acestuia cu o societate comercială autorizată în 
acest sens, conform prevederilor legale in vigoare. 
 
Art. 25 Prin Contractul de depozitare se vor stabili comisioanele de depozitare, de tranzacţionare şi bancare. 
 
Art. 26 Modificările Contractului de depozitare intră în vigoare după aprobarea acestora de către CSSPP, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 
 

 

Cap. IX Raspunderea membrilor Fondului 

Art. 27 Fondul nu are calitatea de subiect de drept în relaţiile cu terţii. Societatea de administrare  
BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. are mandat de reprezentare din 
partea Fondului şi reprezintă Fondul in relaţiile cu terţii 
 

 

Cap. X Cheltuielile suportate de Fond 

Art. 28 Cheltuielile suportate de Fond sunt prevăzute în Prospectul Schemei de Pensii 
 

 

Cap.XI Forţa majoră 

Art. 29 Forţa majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv şi imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării 
prezentului Contract şi care impiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. Cazul de forţă 
majoră va exonera de răspundere partea care il invocă, în condiţiile legii 
 
 

Cap. XII Continuarea contractului 

Art. 30 În caz de deces a unuia dintre participanţi, Fondul îşi continuă existenţa prin succesorii legali sau 
beneficiarii indreptăţiti 
 

 

Cap.XIII Incetarea contractului 

Art. 31 Prezentul Contract încetează in situaţiile prevăzute de Codul Civil Român sau în cazul în care CSSPP 
retrage autorizaţia de funcţionare a Fondului 
 

 

Cap. XIV Lichidarea, transformarea, fuziunea Fondului 

Art. 32 Lichidarea, transformarea, fuziunea Fondului se fac în conformitate cu prevederile Legii 204/2006 si a 
reglementarilor CSSPP 



 

 

 

Cap. XV Litigii 

Art. 33 Orice litigiu în legatură cu executarea sau interpretarea prezentului Contract se va rezolva pe cale amiabilă. 
În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de maxim 30 de zile de la apariţia litigiului, acesta va 
fi supus spre soluţionare instanţelor competente. 
 
Art. 34 Creditorii societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative BCR PENSII, Societate de Administrare a 
Fondurilor de Pensii Private S.A., ai Depozitarului, subdepozitarilor sau ai deţinătorilor de unităţi de fond nu pot 
urmări în justiţie activele Fondului, în tot sau în parte 
 

 

Cap. XVI Dispoziţii finale 

Art. 35 Prezentul Contract de societate civilă este guvernat de legea română. 
 
Art. 36 Pe parcursul funcţionării sale, Fondul se va supune reglementărilor legale apărute în acest domeniu. 
 
Art. 37 În cazul în care una din clauzele acestui Contract este declarată nevalabilă, nelegală sau neexecutabilă, 
celelalte clauze ale Contractului nu vor fi afectate în nici un mod, iar părţile vor conveni să înlocuiască prin eforturi 
rezonabile respectiva clauză cu o altă clauză legal valabilă avand acelaşi scop. 
 
Art. 38 Prezentul Contract se completează cu dispoziţiile Codului Civil referitoare la Contractul de societate civilă, ale 
Legii 204/2006 şi cu legislaţia secundară emisa de CSSPP. 
 
Art. 39 La data intrării în vigoare a prezentului Contract de societate civilă, orice contract anterior între fondatori 
încetează de drept iar eventualii participanţi existenţi la Fond la acest moment devin parte a noului contract de 
societate civilă. 
 
Art. 40 Prezentul contract intră în vigoare la data autorizării de către CSSPP 

 
Intocmit astazi 27.04.2007, in 10 exemplare originale. 
 

Fondatori, 
 

Roxana – Elena Predoiu 

 

                                                           

Miruna – Dana Iacsiser 

 

 

Alexandra Musat 

 

 

Bogdan – Alexandru Castaliu 

 

 

                                                                                                                          

Bogdan – Andrei Simoiu 


