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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 189.000.000 lei, Tel: 021 308 65 03; Fax: 021 232 40 35, Adresa web: www.pensiibcr.ro, e-mail: 
contact.center@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 209/07.11.2014. 
 
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 187.000.000 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: contact.center@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 comercială 
administrată în sistem dualist. Organele de conducere 
ale acesteia sunt: Consiliul de Supraveghere şi 
Directoratul.  
Consiliul de Supraveghere este format din cinci 
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. Directoratul este format 
din trei membri desemnaţi de Consiliul de 

 
În partea detaliată 

 
- art. 1.3. se modifică astfel: 
 

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 189.000.000 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 comercială administrată 
în sistem dualist. Organele de conducere ale acesteia 
sunt: Consiliul de Supraveghere şi Directoratul.  
 
Consiliul de Supraveghere este format din cinci 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. Directoratul este format 
din trei membri desemnaţi de Consiliul de 
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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 186.999.990 lei, echivalent al unui număr de 
18.699.999 acţiuni, reprezentând o cotă de 
99.9999946524% 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 
0.0000053476% din capitalul social.  

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 188.999.990 lei, echivalent al unui număr de 
18.899.999 acţiuni, reprezentând o cotă de 
99.999994709%  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 
0.000005291% din capitalul social.  

 
1.5. Auditorul Fondului de pensii facultative BCR PLUS 
este KPMG Audit SRL, cod unic de înregistrare 
12997279, înscris în Registrul ASF sectorul sistemului 
de pensii private cu nr. AUD-RO-13009626, avizat de 
CSSPP, în prezent ASF, prin Avizul nr. 5 din data de 
17.04.2007 (“Auditorul”), adresă de web: www.kpmg.ro.  
 

 
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 private cu 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. 
 

 
 

14.1.1. Comisionul de administrare se compune dintr-
un:  

i.    procent de 4% aplicat la contribuţiile plătite de 
către participant, înainte de convertirea acestora 
în unităţi de fond şi 

ii. un procent de 2% pe an din activul net total al 
Fondului;  
 

BCR PENSII, SAFPP SA utilizează aceeaşi metodă de 
calcul şi de percepere a comisioanelor de administrare 
pentru toţi participanţii la Fond şi anume: 
Comisionul de administrare înregistrat în fiecare zi se 
calculează după formula: 
C. adm(t) = (VAN(t) x 2%/numărul de zile din an)  
Comisionul de administrare total se va calcula după 
formula: 
C. adm = ΣC.adm(t) 
Comisionul de administrare se constituie prin deducerea 
unui procent de 2% pe an aplicat la media activului net 
total al Fondului. Valoarea totală a tuturor obligaţiilor 
acumulate zilnic pe parcursul unei luni reprezentând 
comisionul de administrare se transferă din contul 
Fondului în contul Administratorului în prima zi 
lucrătoare a lunii următoare celei pentru care s-a 
calculat comisionul. În aceeaşi zi, odată cu acest 
transfer se stinge şi obligaţia acumulată de Fond în luna 
pentru care s-a făcut transferul. 

- art. 14.1.1. se modifică astfel: 
 

14.1.1. Comisionul de administrare se compune dintr-
un:  

i. procent de 4% aplicat la contribuţiile plătite de către 
participant, înainte de convertirea acestora în unităţi 
de fond şi 

ii. un procent de 2% pe an din activul net total al 
Fondului;  

 
BCR PENSII, SAFPP SA utilizează aceeaşi metodă de 
calcul şi de percepere a comisioanelor de administrare 
pentru toţi participanţii la Fond şi anume: 
Comisionul de administrare înregistrat în fiecare zi se 
calculează după formula: 
C. adm(t) = (VAN(t) x 2%/numărul de zile din an)  
Comisionul de administrare total se va calcula după 
formula: 
C. adm = ΣC.adm(t) 
Comisionul de administrare se constituie prin deducerea 
unui procent de 2% pe an aplicat la media activului net 
total al Fondului. Comisionul de administrare din 
activul net al Fondului este estimat şi înregistrat zilnic 
în calculul valorii activului net şi regularizat lunar, 
conform documentelor justificative. 

 
 
14.1.5. Taxa de auditare  
Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului se va 
percepe o taxã anuală de audit în valoare de 27.000 lei 
(inclusiv TVA). Cheltuielile cu taxele de auditare ale 

- art. 14.1.5. se modifica astfel: 
 
14.1.5. Taxa de auditare  
Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului se va 
percepe o taxã anuală de audit. Taxa de audit valabila 
pentru anul 2014 este in valoare de 27.000 lei (inclusiv 
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fondului de pensii facultative BCR PLUS sunt 
înregistrate zilnic şi regularizate la data plăţii acestora, 
conform documentelor justificative. 

TVA). 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. 
 

 
 

 
În partea simplificată 

 
 
 

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 187.000.000 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: contact.center@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. 

 
În partea simplificată 

 
- art. 1.3. se modifică astfel: 
 

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 189.000.000 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. 

 
 
 
1.5. Auditorul Fondului de pensii facultative BCR PLUS 
este KPMG Audit SRL, cod unic de înregistrare 
12997279, înscris în Registrul ASF sectorul sistemului 
de pensii private cu nr. AUD-RO-13009626, avizat de 
CSSPP, în prezent ASF, prin Avizul nr. 5 din data de 
17.04.2007 (“Auditorul”), adresă de web: www.kpmg.ro.  
 

 
- art. 1.5. se modifica astfel: 
 
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 private cu 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. 
 

 
 
5.3. Contribuţia prevăzută la alin. 6.2. poate fi împărţită 
între angajat şi angajator, cu respectarea limitei minime 
de 35 de lei atât pentru contribuţia participantului cât şi 
pentru contribuţia angajatorului, potrivit prevederilor 
stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa 
acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu 
reprezentanţii angajaţilor. Angajatorul constituie şi 
virează lunar contribuţia datorată de fiecare angajat care 
a aderat la Fondul de pensii facultative BCR PLUS, pe 
baza copiei actului individual de aderare la Prospectul 
schemei de pensii facultative BCR PLUS încheiat cu 
BCR PENSII, SAFPP SA, pus la dispoziţia sa de către 
angajat.  
 

- art. 5.3. se modifica astfel: 
 
5.3. Contribuţia prevăzută la alin. 5.2. poate fi împărţită 
între angajat şi angajator, cu respectarea limitei minime 
de 35 de lei atât pentru contribuţia participantului cât şi 
pentru contribuţia angajatorului, potrivit prevederilor 
stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa 
acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanţii 
angajaţilor. Angajatorul constituie şi virează lunar 
contribuţia datorată de fiecare angajat care a aderat la 
Fondul de pensii facultative BCR PLUS, pe baza copiei 
actului individual de aderare la Prospectul schemei de 
pensii facultative BCR PLUS încheiat cu BCR PENSII, 
SAFPP SA, pus la dispoziţia sa de către angajat.  
 

http://www.pensiibcr.ro/
http://www.pensiibcr.ro/
http://www.kpmg.ro/
http://www.ey.com/ro


4/4 

 
 

13.1.1. Comisionul de administrare se compune 
dintr-un:  

i. procent de 4% aplicat la contribuţiile plătite de 
către participant, înainte de convertirea acestora 
în unităţi de fond şi 

ii. un procent de 2% pe an din activul net total al 
Fondului;  

BCR PENSII, SAFPP SA utilizează aceeaşi metodă de 
calcul şi de percepere a comisioanelor de administrare 
pentru toţi participanţii la Fond şi anume: 
Comisionul de administrare înregistrat în fiecare zi se 
calculează după formula: 
C. adm(t) = (VAN(t) x 2%/numărul de zile din an)  
Comisionul de administrare total se va calcula după 
formula: 
C. adm = ΣC.adm(t) 
Comisionul de administrare se constituie prin deducerea 
unui procent de 2% pe an aplicat la media activului net 
total al Fondului. Valoarea totală a tuturor obligaţiilor 
acumulate zilnic pe parcursul unei luni reprezentând 
comisionul de administrare se transferă din contul 
Fondului în contul Administratorului în prima zi 
lucrătoare a lunii următoare celei pentru care s-a 
calculat comisionul. În aceeaşi zi, odată cu acest 
transfer se stinge şi obligaţia acumulată de Fond în luna 
pentru care s-a făcut transferul. 

 - art. 13.1.1 se modifică astfel: 
 
13.1.1 Comisionul de administrare se compune dintr-un:  

 
i. procent de 4% aplicat la contribuţiile plătite de 

către participant, înainte de convertirea acestora 
în unităţi de fond şi 

ii. un procent de 2% pe an din activul net total al 
Fondului;  

BCR PENSII, SAFPP SA utilizează aceeaşi metodă de 
calcul şi de percepere a comisioanelor de administrare 
pentru toţi participanţii la Fond şi anume: 
Comisionul de administrare înregistrat în fiecare zi se 
calculează după formula: 
C. adm(t) = (VAN(t) x 2%/numărul de zile din an)  
Comisionul de administrare total se va calcula după 
formula: 
C. adm = ΣC.adm(t) 
Comisionul de administrare se constituie prin deducerea 
unui procent de 2% pe an aplicat la media activului net 
total al Fondului. Comisionul de administrare din 
activul net al Fondului este estimat şi înregistrat zilnic 
în calculul valorii activului net şi regularizat lunar, 
conform documentelor justificative. 

 
 
13.1.5.Taxa de auditare 
Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului se va 
percepe o taxã anuală de audit în valoare de 27.000 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. 

- art. 13.1.5. se modifică astfel: 
 
13.1.5.Taxa de auditare 
Pentru auditul situaţiilor financiare ale Fondului se va 
percepe o taxã anuală de audit. Taxa de audit valabila 
pentru anul 2014 este in valoare de 27.000 lei (inclusiv 
TVA). 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. 

 
 
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 
pagina web www.pensiibcr.ro. 

http://www.pensiibcr.ro/

