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DOCUMENT DE INFORMARE ȘI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANȚILOR 

 
BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. - SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Podium, Aripa sud – sud est, etaj 3, sector 3, nr. înreg. Reg. Com. J40/12566/29.06.2007, Cod unic de înregistrare 
22028584, Capital social subscris şi vărsat 88.471.840 lei, Tel: 021 308 65 03; Fax: 021 232 40 35, Adresa web: www.pensiibcr.ro, e-mail: pensiibcr@bcr.ro, 
înregistrată în Registrul ASF sub nr. SAP-RO-22041021, anunţă participanţii la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus:  
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară sectorul sistemului de pensii private („ASF”) a avizat prealabil modificarea prospectului schemei de pensii 
facultative pentru “Fondul de Pensii Facultative BCR-PLUS” prin avizul numărul 311/01.11.2019. 
 
Modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ anexat: 

 

 
Forma anterioară 

 
Forma modificată 

 
În partea detaliată 

 
 
 

 

 

 

....................................................................................................................................... .... 

 
1.3. Administratorul Fondului este BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA ("Administratorul", “BCR PENSII, 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA” sau 

“BCR PENSII, SAFPP SA”), cu sediul în România, Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, etaj 

3, podium, aripa sud – sud est, sector 3, având un capital social subscris şi vărsat de 

88.471.840 lei, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului: J40/12566/29.06.2007, CUI 

22028584, nr. 5813 în Registrul ANSPDCP de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter 

personal, Tel. 021 30 86 503; Fax 021 232 40 35, adresă de web: www.pensiibcr.ro, e-

mail: pensiibcr@bcr.ro. 

Administratorul este autorizat ca administrator al Fondului prin Decizia CSSPP, în prezent 

ASF, nr. 887 din data de 11.11.2009 şi este înscris în Registrul ASF sectorul sistemului de 

pensii private cu codul SAP-RO-22041021. 

Administratorul este o societate administrată în sistem dualist. Organele de conducere ale 

acesteia sunt: Consiliul de Supraveghere şi Directoratul.  

Consiliul de Supraveghere este format din trei membri, fiecare desemnat pe termen de 4 

(patru) ani cu posibilitatea realegerii pentru mandate ulterioare. Membrii Consiliului de 

Supraveghere sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Preşedintele 

Consiliului de Supraveghere este ales de Consiliul de Supraveghere dintre membrii săi. 

Funcţionarea Consiliului de Supraveghere este reglementată de Regulamentul Intern al 

Consiliului de Supraveghere precum şi de prevederile legale aplicabile. 

 
În partea detaliată 

 
 
În cadrul capitolului 1. INFORMAŢII GENERALE se modifică următoarele: 

 

Art. 1.3. se modifică după cum urmează: 
 

…………………………………………………………………………………… 

 
1.3. Administratorul Fondului este BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA ("Administratorul", “BCR PENSII, 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA” sau 

“BCR PENSII, SAFPP SA”), cu sediul în România, Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, etaj 

3, podium, aripa sud – sud est, sector 3, având un capital social subscris şi vărsat de 

88.471.840 lei, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului: J40/12566/29.06.2007, CUI 

22028584, Tel. 021 30 86 503; Fax 021 232 40 35, adresă de web:, e-mail: 

pensiibcr@bcr.ro. 

         Administratorul este autorizat ca administrator al Fondului prin Decizia CSSPP, în prezent 

ASF, nr. 887 din data de 11.11.2009 şi este înscris în Registrul ASF sectorul sistemului de 

pensii private cu codul SAP-RO-22041021. 

         Administratorul este o societate administrată în sistem dualist. Organele de conducere ale 

acesteia sunt: Consiliul de Supraveghere şi Directoratul.  

         Consiliul de Supraveghere este format din trei membri, fiecare desemnat pe termen de 4 

(patru) ani cu posibilitatea realegerii pentru mandate ulterioare. Membrii Consiliului de 

Supraveghere sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Preşedintele 

Consiliului de Supraveghere este ales de Consiliul de Supraveghere dintre membrii săi. 

Funcţionarea Consiliului de Supraveghere este reglementată de Regulamentul Intern al 

Consiliului de Supraveghere precum şi de prevederile legale aplicabile. 

         Conducerea operativă a Administratorului se realizează de către Directoratul Societăţii. 
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Conducerea operativă a Administratorului se realizează de către Directoratul Societăţii. 

Directoratul este format din trei membri desemnaţi de Consiliul de Supraveghere. 

Preşedintele Directoratului este numit de către Consiliul de Supraveghere dintre membrii 

desemnaţi.  

Acţionariatul Administratorului are următoarea structură: 

 Banca Comercială Romană SA, societate bancară cu sediul în Bucureşti, B-dul 

Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, 

cu un aport la capitalul social în sumă de 88.471.830lei, echivalent al unui număr de 

8.847.183 acţiuni, reprezentând o cotă de 99,999988697% din capitalul social;  

 Dl. Gabriel Zbârcea, o persoană fizică romană, cu un aport la capitalul social în 

sumă de 10 lei, echivalent al unei acţiuni, respectiv o cotă de 0,000011303% din capitalul 

social.  

 

 

 

1.5. Auditorul Fondului de pensii facultative BCR PLUS este Ernst & Young Assurance 

Services SRL, cod unic de înregistrare 11909783, înscris în Registrul ASF sectorul sistemului 

de pensii privatecu nr. AUD-RO-11922130, avizat de CSSPP, în prezent ASF, prin Avizul nr. 1 

din data de 09.01.2007 (“Auditorul”), adresă de web: http://www.ey.com/ro. 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

14.1.5.Taxa de auditare 
Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului se va percepe o taxã anuală de audit. 

Incepand cu anul 2015 taxa de audit este în valoare de 24.300 lei (inclusiv TVA). 

Cheltuielile cu taxele de auditare ale fondului de pensii facultative BCR PLUS sunt 

înregistrate zilnic şi regularizate la data plăţii acestora, conform documentelor 

justificative. 

 

........................................................................................................................................... 

 

 
19.1. Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele BCR PENSII, 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA. 

19.2. Activele şi pasivele fiecărui fond 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 fonduri şi 

administrator. 

 

Directoratul este format din trei membri desemnaţi de Consiliul de Supraveghere. 

Preşedintele Directoratului este numit de către Consiliul de Supraveghere dintre membrii 

desemnaţi.  

         Acţionariatul Administratorului are următoarea structură: 

 Banca Comercială Romană SA, societate bancară cu sediul în Bucureşti, Calea 

Victoriei nr. 15, sector 3, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, cu un 

aport la capitalul social în sumă de 88.471.830 lei, echivalent al unui număr de 8.847.183 

acţiuni, reprezentând o cotă de 99,999988697% din capitalul social;  

 Dl. Gabriel Zbârcea, o persoană fizică romană, cu un aport la capitalul social în 

sumă de 10 lei, echivalent al unei acţiuni, respectiv o cotă de 0,000011303% din capitalul 

social.  

 

 

Art. 1.5. se modifică după cum urmează: 

 

1.5. Începând cu anul 2015 auditorul Fondului de pensii facultative BCR PLUS este Ernst & 

Young Assurance Services SRL, cod unic de înregistrare 11909783, înscris în Registrul ASF 

sectorul sistemului de pensii privatecu nr. AUD-RO-11922130, avizat de CSSPP, în prezent 

ASF, prin Avizul nr. 1 din data de 09.01.2007 (“Auditorul”), adresă de 

web:http://www.ey.com/ro.Începând cu 01.01.2020 auditorul Fondului de pensii facultative 

BCR PLUS este Mazars România S.R.L., cod unic de înregistrare 6970597, înscris în 

Registrul ASF sectorul sistemului de pensii private, cu nr. AUD-RO-6982944, avizat de 

ASF, prin Avizul nr. 312 din data de 12.12.2016 (“Auditorul”), adresă de web: 
http://www.mazars.ro. 
 

...................................................................... .................................................................................. 

În cadrul capitolului 14. COMISIOANE ȘI TAXE se modifică următoarele: 

 

Art. 14.1.5 Taxa de auditare, se modifică după cum urmează: 

 

14.1.5.Taxa de auditare 
Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului se va percepe o taxã anuală de audit. 

Incepand cu anul 2015 taxa de audit este în valoare de 24.300 lei (inclusiv TVA). 

Începând cu anul 2020 taxa de audit este în valoare de 23.500 lei (inclusiv TVA). 
Cheltuielile cu taxele de auditare ale fondului de pensii facultative BCR PLUS sunt 

înregistrate zilnic şi regularizate la data plăţii acestora, conform documentelor 

justificative. 

........................................................................................................................................... 

Capitolul 19. GARANŢII se modifică după cum urmează: 

 

19.1. Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele BCR PENSII, 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA. 

19.2. Activele şi pasivele fiecărui fond 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 fonduri şi 

administrator. 

19.3. Administratorul garantează participantului în situațiile prevăzute la  art. 11.1, 11.2 și 

http://www.mazars.ro/
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11.3 că valoarea activului său personal va fi cel puțin egală cu suma contribuțiilor 

nete plătite la Fond diminuate cu comisionul procentual de administrare suportat 

din activul Fondului (aplicat contribuțiilor nete ale fiecărui participant). Vor fi 

garantate și lichiditățile bănești transferate de la un alt fond de pensii facultative, 

diminuate cu comisionul procentual de administrare suportat din activul Fondului 

(aplicat lichidităților bănești transferate ale fiecărui participant) - în eventualitatea 

că Participantul s-a transferat la Fond de la un alt fond de pensii facultative. 

19.4. Garanția prevăzută la articolul precedent nu produce efecte în cazul transferului la 

un alt fond de pensii facultative.  

19.5. Modificarea, suspendarea sau încetarea contribuțiilor la Fond nu vor afecta garanția 

prevăzută la articolul 19.3. Administratorul garantează constituirea provizioanelor 

tehnice potrivit articolului 115 din Lege.  

19.6. Administratorul participă la constituirea Fondului de garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private potrivit Legii.  

 

 
 

 

 
În partea simplificată 

 
 
 
 

........................................................................................................................................ 

 
1.2. Administratorul Fondului este BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA ("Administratorul", “BCR PENSII, 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA” sau 

“BCR PENSII, SAFPP SA”), cu sediul în România, Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, 

etaj 3, podium, aripa sud – sud est, sector 3, având un capital social subscris şi vărsat de 

88.471.840 lei, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului: J40/12566/29.06.2007, CUI 

22028584, nr. 5813 în Registrul ANSPDCP de evidenţă a prelucrărilor de date cu 

caracter personal, Tel. 021 30 86 503; Fax 021 232 40 35, adresă de web: 

www.pensiibcr.ro, e-mail: pensiibcr@bcr.ro. 

      Administratorul este autorizat ca administrator al Fondului prin Decizia CSSPP, în 

prezent ASF, nr. 887 din data de 11.11.2009 şi este înscris în Registrul ASF sectorul 

sistemului de pensii private cu codul SAP-RO-22041021. 

 

 

 

 

1.4. Auditorul Fondului de pensii facultative BCR PLUS este Ernst & Young Assurance 

Services SRL, cod unic de înregistrare 11909783, înscris în Registrul ASF sectorul 

sistemului de pensii privatecu nr. AUD-RO-11922130, avizat de CSSPP, în prezent 

ASF, prin Avizul nr. 1 din data de 09.01.2007 (“Auditorul”), adresă de 

web:http://www.ey.com/ro 

 
În partea simplificată 

 
În cadrul capitolului 1. INFORMAŢII GENERALE se modifică următoarele: 

 

Art. 1.2. se modifică după cum urmează: 

............................................................................................................................................... 

 
1.2. Administratorul Fondului este BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA ("Administratorul", “BCR PENSII, 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA” sau 

“BCR PENSII, SAFPP SA”), cu sediul în România, Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, etaj 3, 

podium, aripa sud – sud est, sector 3, având un capital social subscris şi vărsat de 88.471.840 

lei, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului: J40/12566/29.06.2007, CUI 22028584, Tel. 

021 30 86 503; Fax 021 232 40 35, adresă de web: www.pensiibcr.ro, e-mail: 

pensiibcr@bcr.ro.  

          Administratorul este autorizat ca administrator al Fondului prin Decizia CSSPP, în prezent 

ASF, nr. 887 din data de 11.11.2009 şi este înscris în Registrul ASF sectorul sistemului de 

pensii private cu codul SAP-RO-22041021. 

 

 

 

Art. 1.4. se modifică după cum urmează: 
 

1.4. Începând cu anul 2015 auditorul Fondului de pensii facultative BCR PLUS este Ernst & 

Young Assurance Services SRL, cod unic de înregistrare 11909783, înscris în Registrul ASF 

sectorul sistemului de pensii privatecu nr. AUD-RO-11922130, avizat de CSSPP, în prezent ASF, 

prin Avizul nr. 1 din data de 09.01.2007 (“Auditorul”), adresă de 

web:http://www.ey.com/ro.Începând cu 01.01.2020 auditorul Fondului de pensii facultative 

http://www.pensiibcr.ro/
http://www.pensiibcr.ro/
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........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 
             9.1. 

1) Activul personal este folosit numai pentru obținerea unei pensii facultative.  

2) Dreptul la pensia facultativă se deschide la cererea participantului, cu îndeplinirea 

următoarelor condiții cumulative:  

a) participantul a împlinit vârsta de 60 (șaizeci) de ani; 

 b) au fost plătite minimum 90 (nouăzeci) de contribuții lunare;  

c) activul personal este cel puțin egal cu suma necesară obținerii pensiei facultative 

minime prevăzute prin normele adoptate de Autoritate.  

            3)  Se exceptează de la prevederile articolului precedent situațiile în care:  

i) participantul nu îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la literele b) și c) ale 

articolului precedent, caz în care primește suma existentă în contul său ca plată unică 

sau plăți eșalonate, la cerere; 

ii) participantul beneficiază, după caz, de pensie de invaliditate de gradul I sau de 

gradul II pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în 

condițiile Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv de o 

categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea 

pensiei în cazul unor categorii profesionale, caz în care poate obține:  

1. suma existentă în contul său ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere, dacă nu 

îndeplinește condiția prevăzută la litera c) a articolului precedent, conform normelor 

adoptate de Autoritate;  

2. o pensie facultativă ale cărei condiții și termene sunt stabilite prin lege specială 

privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și 

supravegheate de Autoritate dacă îndeplinește condiția prevăzută la litera c) a 

articolului precedent;  

iii) decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obținerea 

unei pensii facultative, caz în care suma din cont se plătește beneficiarilor, în 

condițiile și în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare și prin actul de 

succesiune;  

iv) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă, 

caz în care sumele aferente se plătesc către persoana nominalizată;  

v) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă și 

acesta nu a ales un tip de pensie facultativă cu componentă de supraviețuitor, caz în 

care sumele aferente se plătesc beneficiarilor.  

4) Dacă un participant încetează plata contribuției, acesta își păstrează drepturile, 

conform regulilor Prospectului schemei de pensii facultative, cu excepția cazului în 

care a solicitat un transfer de lichidități bănești către un alt fond de pensii facultative. 

BCR PLUS este Mazars România S.R.L., cod unic de înregistrare 6970597, înscris în 

Registrul ASF sectorul sistemului de pensii private, cu nr. AUD-RO-6982944, avizat de ASF, 

prin Avizul nr. 312 din data de 12.12.2016 (“Auditorul”), adresă de web: 
http://www.mazars.ro. 
............................................................................................................................. .................................. 

 

 

În cadrul capitolului 9. MODALITATEA DE PLATĂ A PENSIEI FACULTATIVE se 

modifică următoarele: 
 

Art. 9.1. se completează cu al. (5) după cum urmează: 

 

9.1. 

2) Activul personal este folosit numai pentru obținerea unei pensii facultative.  

2) Dreptul la pensia facultativă se deschide la cererea participantului, cu îndeplinirea 

următoarelor condiții cumulative:  

a) participantul a împlinit vârsta de 60 (șaizeci) de ani; 

 b) au fost plătite minimum 90 (nouăzeci) de contribuții lunare;  

c) activul personal este cel puțin egal cu suma necesară obținerii pensiei facultative minime 

prevăzute prin normele adoptate de Autoritate.  

            3)  Se exceptează de la prevederile articolului precedent situațiile în care:  

i) participantul nu îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la literele b) și c) ale 

articolului precedent, caz în care primește suma existentă în contul său ca plată unică sau 

plăți eșalonate, la cerere; 

ii) participantul beneficiază, după caz, de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II 

pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condițiile Legii 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv de o categorie similară de 

pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii 

profesionale, caz în care poate obține:  

1. suma existentă în contul său ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere, dacă nu 

îndeplinește condiția prevăzută la litera c) a articolului precedent, conform normelor 

adoptate de Autoritate;  

2. o pensie facultativă ale cărei condiții și termene sunt stabilite prin lege specială privind 

organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de 

Autoritate dacă îndeplinește condiția prevăzută la litera c) a articolului precedent;  

iii) decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei 

pensii facultative, caz în care suma din cont se plătește beneficiarilor, în condițiile și în 

cuantumul stabilite prin actul individual de aderare și prin actul de succesiune;  

iv) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă, caz 

în care sumele aferente se plătesc către persoana nominalizată;  

v) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă și 

acesta nu a ales un tip de pensie facultativă cu componentă de supraviețuitor, caz în care 

sumele aferente se plătesc beneficiarilor.  

4) Dacă un participant încetează plata contribuției, acesta își păstrează drepturile, conform 

regulilor Prospectului schemei de pensii facultative, cu excepția cazului în care a solicitat 

un transfer de lichidități bănești către un alt fond de pensii facultative. Conform Legii, în 

termen de 3 (trei) ani de la intrarea în vigoare a acesteia, se adoptă legea specială privind 

organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de 
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Conform Legii, în termen de 3 (trei) ani de la intrarea în vigoare a acesteia, se adoptă 

legea specială privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor 

reglementate și supravegheate de Autoritate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.1.5. Taxa de auditare 

Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului se va percepe o taxã anuală de audit. 

Incepand cu anul 2015 taxa de audit este în valoare de 24.300 lei (inclusiv TVA). Cheltuielile 

cu taxele de auditare ale fondului de pensii facultative BCR PLUS sunt înregistrate zilnic şi 

regularizate la data plăţii acestora, conform documentelor justificative. 

 

........................................................................................................................................ 

 

 

 
16.1. Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele BCR PENSII, 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA. 

16.2.  Activele şi pasivele fiecărui fond 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 fonduri şi 

administrator. 

 

Autoritate.  

5) Până la intrarea în vigoare a  legii speciale privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de plată a pensiilor private reglementate şi supravegheate de ASF, în 

situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) şi art. 94 lit. b) şi c) din Lege, 

participantul sau beneficiarul, după caz, primeşte suma cuvenită, ca plată unică sau 

plăți eșalonate, la cerere. Plata eșalonată reprezintă suma plătită de către 

administrator participantului/beneficiarului reprezentând rate lunare egale cu o 

valoare de minimum 500 lei, cu excepția ultimei rate care va fi o rată reziduală, din 

care se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor 

sau taxelor poștale, după caz, pe o perioadă de maximum 5 ani. 
 

............................................................................................................................. .................................. 

 

În cadrul capitolului 12. COMISIOANE ȘI TAXE se modifică următoarele: 

 
 

Art. 12.1.5. se modifică după cum urmează: 

 

12.1.5. Taxa de auditare 

Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului se va percepe o taxã anuală de audit. Incepand cu 

anul 2015 taxa de audit este în valoare de 24.300 lei (inclusiv TVA). Începând cu anul 2020 taxa 

de audit este în valoare de 23.500 lei (inclusiv TVA). Cheltuielile cu taxele de auditare ale 

fondului de pensii facultative BCR PLUS sunt înregistrate zilnic şi regularizate la data plăţii 

acestora, conform documentelor justificative. 

 

............................................................................................................................. .................................. 

 

Capitolul 16. GARANŢII se modifică după cum urmează: 

 

16.1. Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele BCR PENSII, SOCIETATE 

DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA. 

16.2. Activele şi pasivele fiecărui fond 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 fonduri şi 

administrator. 

16.3. Administratorul garantează participantului în situațiile prevăzute la art. 9.1. că 

valoarea activului său personal va fi cel puțin egală cu suma contribuțiilor nete plătite 

la Fond diminuate cu comisionul procentual de administrare suportat din activul 

Fondului (aplicat contribuțiilor nete ale fiecărui participant). Vor fi garantate și 

lichiditățile bănești transferate de la un alt fond de pensii facultative, diminuate cu 

comisionul procentual de administrare suportat din activul Fondului (aplicat 

lichidităților bănești transferate ale fiecărui participant) - în eventualitatea că 

Participantul s-a transferat la Fond de la un alt fond de pensii facultative. 

16.4. Garanția prevăzută la articolul precedent nu produce efecte în cazul transferului la un 

alt fond de pensii facultative.  

16.5. Modificarea, suspendarea sau încetarea contribuțiilor la Fond nu vor afecta garanția 

prevăzută la articolul 16.3. Administratorul garantează constituirea provizioanelor 

tehnice potrivit articolului 115 din Lege. 
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16.6. Administratorul participă la constituirea Fondului de garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private potrivit Legii.  

 
 
În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentului document 
de informare, să îşi exprime dezacordul, trimiţând o notificare scrisă către BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE S.A. – SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST, cu sediul în Bucureşti, Str. Calea Victoriei nr.15, etaj 3, podium, aripa sud – sud est, 
sector 3 şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative. 
În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalităţi, la un alt fond 
de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului. 
Neexprimarea de obiecţii din partea participanţilor la “Fondul de Pensii Facultative BCR-PLUS” este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse 
Prospectului. 
 
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului “Fondul de Pensii Facultative  BCR-PLUS” 
solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are 
loc. 
 
Vă rugăm să consultaţi textul Prospectului în vigoare şi textul integral al Prospectului modificat, avizat preliminar, pe pag ina web www.pensiibcr.ro. 
 
 

http://www.pensiibcr.ro/

