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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 294/09.11.2016. 
 
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 191.000.000 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 

 
În partea detaliată 

 
În cadrul capitolului 1. INFORMAȚII 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, 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 
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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 
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 190.999.990  lei, echivalent al unui număr de 
19.099.999 acţiuni, reprezentând o cotă de 99.999994764% 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 
0.000005236% din capitalul social.  

 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
6.7. Sumele încasate în contul colector al Fondului se alocă de către 
Administrator în următoarea ordine: 
1. În contul contribuției lunare curente; 
2. În contul contribuțiilor aferente unor eventuale luni restante în cuantum egal 
cu valoarea acestora. Eventuala diferență dintre suma încasată și suma ce a 
putut fi astfel alocată pe luni restante se va converti în unități de fond împreună 
cu ultima contribuție convertită conform prezentului punct. 
3. Dacă suma încasată este mai mică decât orice  sumă lunară restantă 
datorată de participant, suma se returnează. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 

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 
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 88.471.830 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.  

 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
În cadrul capitolului 6. CONTRIBUȚIA LA FOND se modifică următoarele: 
………………………………………………………………………………………… 
 
- Art. 6.7. se modifică după cum urmează: 
 
6.7. Sumele încasate în contul colector al Fondului se alocă de către 
Administrator în următoarea ordine: 
1. În contul contribuției lunare curente; 
2. În contul contribuțiilor aferente unor eventuale luni restante în cuantum egal 
cu valoarea acestora. Eventuala diferență dintre suma încasată și suma ce a 
putut fi astfel alocată pe luni restante se va converti în unități de fond împreună 
cu ultima contribuție convertită conform prezentului punct. 
3. Dacă suma încasată este mai mică decât orice  sumă lunară restantă 
datorată de participant, suma se returnează. 
4. În cazul în care există contribuție deja alocată în luna curentă, 
provenită dintr-o plată efectuată de către angajator, iar ulterior se virează 
de către angajator aceeași sumă în cadrul aceleiași luni, cea din urmă 
contribuție va fi alocată pe lună restantă conform regulilor de la punctele 
2 și 3. 
 
………………………………………………………………………………………… 
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În partea simplificată 

 
 

 
 
 
Prospectul simplificat al Schemei de pensii al Fondului de Pensii 
Facultative BCR PLUS 
 
 
CUPRINS 
 
 
1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. FONDUL ȘI PROSPECTUL SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE 
BCR PLUS 

1.2. ADMINISTRATORUL 
1.3. DEPOZITARUL 
1.4. AUDITORUL 
1.5. AUTORITATEA COMPETENTĂ 

 
2. DEFINIŢII 

 
3. MODALITATEA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE PARTICIPANT LA FOND 

3.1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 
3.2. MODALITATEA DE ADERARE ŞI DE DOBÂNDIRE A CALITĂŢII 

DE PARTICIPANT 
 

4. INFORMAŢII PENTRU PARTICIPANŢII LA FOND 
 

5. CONTRIBUŢIA LA FOND 
 

6. CONTUL INDIVIDUAL AL PARTICIPANTULUI 
 
7. REGIMUL FISCAL AL SUMELOR REPREZENTÂND CONTRIBUŢIILE 

ŞI AL OPERAŢIUNILOR FONDULUI 
 

8. CALCULUL VALORII ACTIVULUI NET ŞI AL VALORII UNITĂŢII DE 
FOND 

 

 
În partea simplificată 

 
 
Se elimină cuprinsul, după cum urmează: 
 
 
Prospectul simplificat al Schemei de pensii al Fondului de Pensii 
Facultative BCR PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4/5 

9. MODALITATEA DE PLATĂ A PENSIILOR FACULTATIVE; CONDIȚII 
CUMULATIVE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 
PARTICIPANTUL/BENEFICIARUL, POTRIVIT LEGII, PENTRU A 
OBȚINE O PENSIE FACULTATIVĂ. CONDIȚIILE DE ACORDARE A 
PRESTAȚIILOR FACULTATIVE ÎN CAZ DE INVALIDITATE 

 
10. TRANSFERUL PARTICIPANŢILOR ÎNTRE FONDURILE DE PENSII 

FACULTATIVE 
 

11. POLITICA DE INVESTIŢII 
 

12. COMISIOANE ŞI TAXE 
 
13. PROCEDURA DE CALCUL A RATEI DE RENTABILITATE A 

FONDULUI 
 

14. OBLIGAŢIILE DE RAPORTARE ŞI INFORMARE A 
ADMINISTRATORULUI 

 
15. PROCEDURA DE MODIFICARE A PROSPECTULUI 

 
16. GARANŢII 
 
.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
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 
191.000.000 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................ 
 
 
În cadrul capitolului 1. INFORMAȚII 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, 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. 

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


 

5/5 

Registrul ASF sectorul sistemului de pensii private cu codul SAP-RO-
22041021. 
.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Sumele încasate în contul colector al Fondului se alocă de către 
Administrator în următoarea ordine: 
1. În contul contribuției lunare curente; 
2. În contul contribuțiilor aferente unor eventuale luni restante în cuantum 
egal cu valoarea acestora. Eventuala diferență dintre suma încasată și suma 
ce a putut fi astfel alocată pe luni restante se va converti în unități de fond 
împreună cu ultima contribuție convertită conform prezentului punct. 
3. Dacă suma încasată este mai mică decât orice  sumă lunară restantă 
datorată de participant, suma se returnează. 
 
 
 
 
.......................................................................................................................... 
 

 
 
................................................................................................................................ 
 
 
În cadrul capitolului 5. CONTRIBUȚIA LA FOND se modifică următoarele: 
................................................................................................................................ 
 
- Art. 5.5. se modifică după cum urmează: 
 
5.5. Sumele încasate în contul colector al Fondului se alocă de către 
Administrator în următoarea ordine: 
1. În contul contribuției lunare curente; 
2. În contul contribuțiilor aferente unor eventuale luni restante în cuantum egal 
cu valoarea acestora. Eventuala diferență dintre suma încasată și suma ce a 
putut fi astfel alocată pe luni restante se va converti în unități de fond împreună 
cu ultima contribuție convertită conform prezentului punct. 
3. Dacă suma încasată este mai mică decât orice  sumă lunară restantă datorată 
de participant, suma se returnează. 
4. În cazul în care există contribuție deja alocată în luna curentă, provenită 
dintr-o plată efectuată de către angajator, iar ulterior se virează de către 
angajator aceeași sumă în cadrul aceleiași luni, cea din urmă contribuție va 
fi alocată pe lună restantă conform regulilor de la punctele 2 și 3. 
................................................................................................................................ 
 

 
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. 
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