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DOCUMENT DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR 
 

 
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 (cu fostul sediu în Bucureşti, Str. Biharia nr. 26, etaj 2, sector 1), nr. 
înreg. Reg. Com. J40/12566/29.06.2007, Cod unic de înregistrare 22028584, Capital social subscris şi vărsat 187.000.000 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 CSSPP sub nr. SAP-RO-22041021, anunţă participanţii la 
Fondul de Pensii Facultative BCR Plus:  
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară sectorul sistemului de pensii private - „ASF” (fostă Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private sau „CSSPP”) a avizat prealabil modificarea prospectului schemei de pensii facultative pentru  “Fondul de Pensii Facultative  BCR-PLUS” prin avizul 
numărul ........................  
 
Modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ anexat: 
 

Forma anterioară Forma modificată 

 
În partea detaliată 

 
Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi supravegherii sistemului 
de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private („CSSPP”), cu adresa de e-mail: csspp@csspp.ro 

 
În partea detaliată 

 
Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi supravegherii sistemului 
de pensii private din România este Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(„ASF”), cu adresa de e-mail: csspp@csspp.ro 

 
 
 
 
 
1.1. Prospectul schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR 
PLUS („Prospectul”) a fost autorizat prin Decizia CSSPP nr. 888 din 
11.11.2009 şi publicat la data de 17.11.2009.  
Prospectul schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS a 
fost modificat conform Deciziei nr. ... din ...............  şi republicat în data de 
........................... 

La capitolul 1. INFORMAŢII GENERALE se modifică art. 1.1 – 1.5 după 
cum urmează: 
 
- art. 1.1 se modifică după cum urmează: 
 
1.1. Prospectul schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR 
PLUS („Prospectul”) a fost autorizat prin Decizia CSSPP, în prezent ASF, nr. 
888 din 11.11.2009 şi publicat la data de 17.11.2009.  
Prospectul schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS a 
fost modificat conform Deciziei ASF nr. ... din ...............  şi republicat în data 
de ........................... 

 
 
1.2. Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (“Fondul”) s-a înfiinţat la 
iniţiativa a 5 fondatori, persoane fizice eligibile pentru a deţine calitatea de 
participant la un fond de pensii facultative. Fondul s-a înfiinţat şi îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea 204/2006" sau 
"Legea") şi a normelor elaborate de CSSPP în aplicarea acesteia precum şi cu 
prevederile Codului Civil privind societatea civilă particulară. 
Fondul de pensii facultative BCR PLUS a fost autorizat prin Decizia CSSPP nr. 
15 din data de 29.05.2007 şi este înscris în Registrul CSSPP cu codul FP3-

- art. 1.2 se modifică după cum urmează: 
 
1.2. Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (“Fondul”) s-a înfiinţat la 
iniţiativa a 5 fondatori, persoane fizice eligibile pentru a deţine calitatea de 
participant la un fond de pensii facultative. Fondul s-a înfiinţat şi îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea 204/2006" sau 
"Legea") şi a normelor emise în aplicarea acesteia precum şi cu prevederile 
Codului Civil. 
Fondul de pensii facultative BCR PLUS a fost autorizat prin Decizia CSSPP, în 
prezent ASF, nr. 15 din data de 29.05.2007 şi este înscris în Registrul ASF 

http://www.pensiibcr.ro/
mailto:contact.center@bcr.ro
mailto:csspp@csspp.ro
mailto:csspp@csspp.ro
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1048. sectorul sistemului de pensii private cu codul FP3-1048. 

 
 
1.3. Administratorul Fondului este SC 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, str. Biharia nr. 26, etaj 2, sector 1, 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 
nr. 887 din data de 11.11.2009 şi este înscris în Registrul CSSPP cu codul 
SAP-RO-22041021. 
 
 
......................................................................................................................... 

- 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 
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. 
......................................................................................................................... 

 
 
1.4. Depozitarul Fondului este BRD – Groupe Societe Generale SA, înscrisă 
în Registrul CSSPP cu codul DEP-RO373958/06.02.2007, cod unic de 
înregistrare 361579, avizată de CSSPP prin Avizul nr. 2/06.02.2007 
(“Depozitarul”), adresă de web: www.brd.ro. 
 
......................................................................................................................... 

- art. 1.4 se modifică după cum urmează: 
 
1.4. Depozitarul Fondului este BRD – Groupe Societe Generale SA, înscrisă 
în Registrul ASF sectorul sistemului de pensii private cu codul DEP-
RO373958/06.02.2007, cod unic de înregistrare 361579, avizată de CSSPP, 
în prezent ASF, prin Avizul nr. 2/06.02.2007 (“Depozitarul”), adresă de web: 
www.brd.ro. 
......................................................................................................................... 

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

- art. 1.5 se modifică după cum urmează: 
 
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. 

http://www.pensiibcr.ro/
mailto:contact.center@bcr.ro
http://www.kpmg.ro/
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2.5. Agenţia de rating reprezintă o companie internațională care oferă 

emitenților calificative de evaluare asupra riscului de credit. Emitenții (mai ales 

emitenții de instrumente cu venit fix) plătesc agențiile de rating pentru a obține 
un calificativ de evaluare a riscului său de credit. Un rating crescut indică un 
nivel de risc de credit scăzut pentru investitor. Agenţiile de rating ale căror 
calificative sunt luate în considerare de către CSSPP pentru a încadra 
instrumentele financiare din portofoliile fondurilor de pensii - în categoria 
"investment grade" - sunt: Fitch Investor Services, Moody's Investor Services 
si Standard & Poor's Corporation. 
........................................................................................................................ 

La capitolul 2 „DEFINIŢII”  se modifică următoarele articole: 
 
- art. 2.5 se modifică după cum urmează: 
 
2.5. Agenţia de rating reprezintă o companie internațională care oferă 

emitenților calificative de evaluare asupra riscului de credit. Emitenții (mai ales 

emitenții de instrumente cu venit fix) plătesc agențiile de rating pentru a obține 
un calificativ de evaluare a riscului său de credit. Un rating crescut indică un 
nivel de risc de credit scăzut pentru investitor. Agenţiile de rating ale căror 
calificative sunt luate în considerare de către ASF pentru a încadra 
instrumentele financiare din portofoliile fondurilor de pensii - în categoria 
"investment grade" - sunt: Fitch Investor Services, Moody's Investor Services 
si Standard & Poor's Corporation. 
............................................................................................................................. 

 
 
2.12. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (denumit 
în continuare Fondul de Garantare a pensiilor) reprezintă fondul înfiinţat din 
contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a 
proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul 
sistemului de pensii reglementat şi supravegheat de CSSPP. 
....................................................................................................................... 

- art. 2.12 se modifică după cum urmează: 
 
2.12. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (denumit 
în continuare Fondul de Garantare a pensiilor) reprezintă fondul înfiinţat din 
contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a 
proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul 
sistemului de pensii reglementat şi supravegheat de ASF. 
............................................................................................................................. 

 
 
2.14. Instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite 
conform prevederilor din Legea nr. 204/ 2006 privind pensiile facultative, 
combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin 
reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare; 

- art. 2.14 se modifică după cum urmează: 
 
2.14. Instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite 
conform prevederilor din Legea nr. 204/ 2006 privind pensiile facultative, 
combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin 
reglementări ale ASF sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare; 

 
 
 

3.1. Obiectivul fondului este creșterea pe termen lung a activelor Fondului, prin 
investirea acestora într-o structură mixtă de clase de active, cu profile diferite 

de risc și performanță. Acest obiectiv va fi realizat urmărind ca investirea în 
clase de active să asigure diversificarea portofoliului și randamente în funcție 
de profilul de risc al activelor, cu respectarea limitelor prevăzute de Lege, 

prezentul Prospect și Norma CSSPP privind investirea și evaluarea activelor 
fondurilor de pensii private. 

La capitolul 3 „OBIECTIVUL FONDULUI” se modifică art. 3.1 după cum 
urmează: 
 

3.1. Obiectivul fondului este creșterea pe termen lung a activelor Fondului, prin 
investirea acestora într-o structură mixtă de clase de active, cu profile diferite 

de risc și performanță. Acest obiectiv va fi realizat urmărind ca investirea în 
clase de active să asigure diversificarea portofoliului și randamente în funcție 
de profilul de risc al activelor, cu respectarea limitelor prevăzute de Lege, 

prezentul Prospect și Norma privind investirea și evaluarea activelor fondurilor 
de pensii private. 
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4.2.2. O persoană eligibilă devine participant la un fond de pensii facultative ca 
urmare a îndeplinirii, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii: 
a) aderă la un fond de pensii facultative prin semnarea unui act individual de 
aderare în forma autorizată de Comisie; 
b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de pensii facultative, în minimum 
cuantumului prevăzut în actul individual de aderare încheiat cu un 
administrator de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei în 
vigoare. 

La capitolul 4 „MODALITATEA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE PARTICIPANT 
LA FOND” se modifică următoarele articole: 
 
- art. 4.2.2 se modifică după cum urmează: 
 
4.2.2. O persoană eligibilă devine participant la un fond de pensii facultative ca 
urmare a îndeplinirii, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii: 
a) aderă la un fond de pensii facultative prin semnarea unui act individual de 
aderare în forma autorizată de ASF; 
b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de pensii facultative, în minimum 
cuantumului prevăzut în actul individual de aderare încheiat cu un 
administrator de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei în 
vigoare. 

 
 
4.2.3. Potenţialul participant va fi informat de către Administrator, prin 
intermediul agentului de marketing, despre conţinutul şi termenii prospectului 
schemei de pensii facultative, mai ales în privinţa drepturilor şi obligaţiilor 
părţilor implicate în schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice şi de altă 
natură, precum şi asupra naturii şi distribuţiei acestor riscuri. Agentul de 
marketing va desfăşura activitatea de marketing a prospectului schemei de 
pensii facultative dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  
a) are un contract valabil încheiat cu SC BCR PENSII, SAFPP SA sau, după 
caz, cu un agent persoană juridică;  
b) a fost autorizat sau, după caz, avizat de către Comisie şi înscris în Registrul 
agenţilor de marketing. Agenţii persoane fizice vor putea desfăşura activitatea 
de marketing al prospectului schemei de pensii facultative numai pentru SC 
BCR PENSII, SAFPP SA. 
......................................................................................................................... 

- art. 4.2.3 se modifică după cum urmează: 
 
4.2.3. Potenţialul participant va fi informat de către Administrator, prin 
intermediul agentului de marketing, despre conţinutul şi termenii prospectului 
schemei de pensii facultative, mai ales în privinţa drepturilor şi obligaţiilor 
părţilor implicate în schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice şi de altă 
natură, precum şi asupra naturii şi distribuţiei acestor riscuri. Agentul de 
marketing va desfăşura activitatea de marketing a prospectului schemei de 
pensii facultative dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  
a) are un contract valabil încheiat cu BCR PENSII, SAFPP SA sau, după caz, 
cu un agent persoană juridică;  
b) a fost autorizat sau, după caz, avizat de către ASF şi înscris în Registrul 
agenţilor de marketing. Agenţii persoane fizice vor putea desfăşura activitatea 
de marketing al prospectului schemei de pensii facultative numai pentru BCR 
PENSII, SAFPP SA. 
......................................................................................................................... 

 
 
4.2.4. Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între 
persoana fizică şi SC BCR PENSII, SAFPP SA şi conţine acordul persoanei de 
a fi parte la contractul de societate civilă, la contractul de administrare şi la 
prospectul schemei de pensii, precum şi faptul că a acceptat conţinutul 
acestora 
........................................................................................................................ 

- art. 4.2.4 se modifică după cum urmează: 
 
4.2.4. Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între 
persoana fizică şi BCR PENSII, SAFPP SA şi conţine acordul persoanei de a fi 
parte la contractul de societate civilă, la contractul de administrare şi la 
prospectul schemei de pensii, precum şi faptul că a acceptat conţinutul 
acestora. 
......................................................................................................................... 
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5.1. Principalele drepturi şi obligaţii ale participanţilor care au aderat la Fond 
sunt reglementate de Lege şi normele CSSPP. Toţi participanţii la un fond de 
pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament 
nediscriminatoriu. 

La capitolul 5 „INFORMAŢII PENTRU PARTICIPANŢII LA FOND” se 
modifică următoarele articole: 
 
- art. 5.1 se modifică după cum urmează: 
 
5.1. Principalele drepturi şi obligaţii ale participanţilor care au aderat la Fond 
sunt reglementate de Lege şi normele emise în aplicarea acesteia. Toţi 
participanţii la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li 
se aplică un tratament nediscriminatoriu. 

 
 
5.2. Principalele drepturi ale participantului 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. 5.2 se modifică după cum urmează: 
 
5.2. Principalele drepturi ale participantului 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 în 
aplicarea acesteia şi ale prospectului schemei de pensii facultative. 

 
 
5.3. 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, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data 
suspendării sau încetării plăţii contribuţiei; 
• să înştiinţeze în scris administratorul cu privire la reluarea plăţii contribuţiei 
după perioada de suspendare sau încetare a plăţii acesteia; 
• să 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. 

- art. 5.3 se modifică după cum urmează: 
 
5.3. 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, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data 
suspendării sau încetării plăţii contribuţiei; 
• să înştiinţeze în scris administratorul cu privire la reluarea plăţii contribuţiei 
după perioada de suspendare sau încetare a plăţii acesteia; 
• să 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 în 
aplicarea acesteia şi ale prospectului. 

 
 
 
 
 
6.3. Contribuţia prevăzută la alin. 6.2. poate fi împărţită între angajat şi 
angajator, cu respectarea limitei minime de 35 de lei atât pentru contribuţia 

La capitolul 6 „CONTRIBUŢIA LA FOND” se modifică următoarele 
articole: 
 
- art. 6.3 se modifică după cum urmează: 
 
6.3. Contribuţia prevăzută la alin. 6.2. poate fi împărţită între angajat şi 
angajator, cu respectarea limitei minime de 35 de lei atât pentru contribuţia 
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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 SC BCR 
PENSII, SAFPP SA, pus la dispoziţia sa de către angajat. 

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. 

 
 
6.4. Contribuţia se plăteşte în contul colector al Fondului indicat de 
Administrator şi la termenul specificat de participant în actul de aderare. 
Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor, SC BCR PENSII, SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA nu va calcula 
penalităţi de întârziere. SC BCR PENSII, SAFPP SA este obligat să notifice 
participantului, angajatorului şi CSSPP neîndeplinirea obligaţiilor de plată 
asumate faţă de Fondul de pensii facultative BCR PLUS, conform prevederilor 
legale în vigoare. 

- art. 6.4 se modifică după cum urmează: 
 
6.4. Contribuţia se plăteşte în contul colector al Fondului indicat de 
Administrator şi la termenul specificat de participant în actul de aderare. 
Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor, BCR PENSII, SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA nu va calcula 
penalităţi de întârziere. BCR PENSII, SAFPP SA este obligat să notifice 
participantului, angajatorului şi ASF neîndeplinirea obligaţiilor de plată 
asumate faţă de Fondul de pensii facultative BCR PLUS, conform prevederilor 
legale în vigoare. 

 
 
6.10. Suspendarea contribuţiei are loc şi în situaţia în care participantul şi/sau 
angajatorul, după caz, nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată a contribuţiei 
stabilite prin actul individual de aderare pentru o perioadă mai mare de 3 luni 
consecutive de la data scadenţei obligaţiei şi nu au notificat anterior scadenţei, 
în scris, BCR PENSII, SAFPP SA asupra suspendării în conformitate cu cele 
descrise anterior. Suspendarea contribuţiei în caz de neîndeplinire a obligaţiei 
de plată nu aduce atingere calităţii de participant sau activului personal al 
acestuia. BCR PENSII, SAFPP SA va informa, în scris, participantul şi 
angajatorul, după caz, şi CSSPP în cel mult 30 zile calendaristice despre 
suspendarea contribuţiei ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de plată şi despre 
posibilitatea reluării plaţii contribuţiei cu înştiinţarea Administratorului. 

- art. 6.10 se modifică după cum urmează: 
 
6.10. Suspendarea contribuţiei are loc şi în situaţia în care participantul şi/sau 
angajatorul, după caz, nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată a contribuţiei 
stabilite prin actul individual de aderare pentru o perioadă mai mare de 3 luni 
consecutive de la data scadenţei obligaţiei şi nu au notificat anterior scadenţei, 
în scris, BCR PENSII, SAFPP SA asupra suspendării în conformitate cu cele 
descrise anterior. Suspendarea contribuţiei în caz de neîndeplinire a obligaţiei 
de plată nu aduce atingere calităţii de participant sau activului personal al 
acestuia. BCR PENSII, SAFPP SA va informa, în scris, participantul şi 
angajatorul, după caz, şi ASF în cel mult 30 zile calendaristice despre 
suspendarea contribuţiei ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de plată şi despre 
posibilitatea reluării plaţii contribuţiei cu înştiinţarea Administratorului. 

 
 
 
Procedura de calcul a valorii nete a activelor şi a valorii unităţii de fond este 
elaborată în concordanţă cu Norma ce reglementează calculul activului net şi 
al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative. Valoarea 
activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative se 
calculează atât de către administrator, cât şi de către depozitar în fiecare zi 
lucrătoare şi se comunică Comisiei în aceeaşi zi. 
......................................................................................................................... 

Capitolul 10 „CALCULUL VALORII ACTIVULUI NET ŞI AL VALORII 
UNITĂŢII DE FOND” se modifică după cum urmează: 
 
Procedura de calcul a valorii nete a activelor şi a valorii unităţii de fond este 
elaborată în concordanţă cu Norma ce reglementează calculul activului net şi 
al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative. Valoarea 
activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative se 
calculează atât de către administrator, cât şi de către depozitar în fiecare zi 
lucrătoare şi se comunică ASF în aceeaşi zi. 
......................................................................................................................... 
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11.1 Plata pensiilor facultative se va face conform prevederilor din legea 
specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 
reglementate şi supravegheate de CSSPP. Activul personal este folosit numai 
pentru obţinerea unei pensii facultative. Dreptul la pensia facultativă se 
deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii 
cumulative: 
a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; 
b) au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare; 
c) activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei 
facultative minime prevăzute prin normele adoptate de Comisie. 

La capitolul 11 „MODALITATEA DE PLATĂ A PENSIILOR FACULTATIVE” 
se modifică următoarele articole: 
 
- art. 11.1 se modifică după cum urmează: 
 
11.1 Plata pensiilor facultative se va face conform prevederilor din legea 
specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 
reglementate şi supravegheate de ASF. Activul personal este folosit numai 
pentru obţinerea unei pensii facultative. Dreptul la pensia facultativă se 
deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii 
cumulative: 
a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; 
b) au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare; 
c) activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei 
facultative minime prevăzute prin normele adoptate de ASF. 

 
 
11.3 Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, 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 existentă în contul său, 
ca plată unică. 

- art. 11.3 se modifică după cum urmează: 
 
11.3 Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de plată a pensiilor 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 existentă în contul său, 
ca plată unică. 

 
 
11.7.1. ........................................................................................................... 
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul care 
solicită o plată unică depune la sediul SC BCR PENSII, SAFPP SA o cerere 
scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, însoţită de copia actului său 
de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe 
aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. 
(2) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul 
depune la sediul SC BCR PENSII, SAFPP SA cererea scrisă prevăzută la alin. 
(1), însoţită de procură specială şi autentică, de copia actului de identitate al 
participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe 
aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. 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. 11.7.1 se modifică după cum urmează: 
 
11.7.1. ........................................................................................................... 
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul care 
solicită o plată unică depune la sediul BCR PENSII, SAFPP SA o cerere scrisă 
prin care solicită plata drepturilor cuvenite, însoţită de copia actului său de 
identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi 
pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. 
(2) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul 
depune la sediul BCR PENSII, SAFPP SA cererea scrisă prevăzută la alin. (1), 
însoţită de procură specială şi autentică, de copia actului de identitate al 
participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe 
aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. 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. 

 
 
11.8 În cererea scrisă, depusă la sediul SC BCR PENSII, SAFPP SA 
participantul/beneficiarul sau mandatarul, după caz, indică modalitatea de 
efectuare a plăţii sumelor cuvenite, respectiv prin mandat poştal sau prin 
virament în cont bancar. 
....................................................................................................................... 

- art. 11.8 se modifică după cum urmează: 
 
11.8 În cererea scrisă, depusă la sediul BCR PENSII, SAFPP SA 
participantul/beneficiarul sau mandatarul, după caz, indică modalitatea de 
efectuare a plăţii sumelor cuvenite, respectiv prin mandat poştal sau prin 
virament în cont bancar. 
....................................................................................................................... 
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11.9. ............................................................................................................... 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), SC BCR PENSII, SAFPP SA 
întocmeşte documentaţia necesară pentru plata sumelor către 
participant/beneficiar şi o transmite furnizorului de servicii poştale, în maximum 
10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată. 

- art. 11.9 se modifică după cum urmează: 
 
11.9. ............................................................................................................... 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), BCR PENSII, SAFPP SA întocmeşte 
documentaţia necesară pentru plata sumelor către participant/beneficiar şi o 
transmite furnizorului de servicii poştale, în maximum 10 zile lucrătoare de la 
data depunerii cererii de plată. 

 
 
11.10 (1) La data efectuării plăţii, SC BCR PENSII, SAFPP SA transmite către 
participant, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare cu privire la 
valoarea activului personal net cuvenit participantului.  
(2) La data efectuării plăţii, SC BCR PENSII, SAFPP SA transmite către 
beneficiar/beneficiari, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare 
cuprinzând următoarele informaţii: a) contravaloarea activului personal net al 
participantului decedat; b) suma cuvenită beneficiarului căruia i se adresează 
informarea.  
(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, SC BCR PENSII, SAFPP SA 
transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant până 
la data plăţii activului personal net al acestuia. 

- art. 11.10 se modifică după cum urmează: 
 
11.10 (1) La data efectuării plăţii, BCR PENSII, SAFPP SA transmite către 
participant, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare cu privire la 
valoarea activului personal net cuvenit participantului.  
(2) La data efectuării plăţii, BCR PENSII, SAFPP SA transmite către 
beneficiar/beneficiari, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare 
cuprinzând următoarele informaţii: a) contravaloarea activului personal net al 
participantului decedat; b) suma cuvenită beneficiarului căruia i se adresează 
informarea.  
(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, BCR PENSII, SAFPP SA 
transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant până 
la data plăţii activului personal net al acestuia 

 
 
 
 
 
13.2. Administratorul fondului - SC BCR PENSII, SAFPP SA va menţine o 
perspectivă pe termen mediu şi lung în definirea şi evaluarea strategiilor 
investiţionale. Investirea activelor se va efectua în interesul participanţilor şi al 
beneficiarilor, într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi 
profitabilitatea lor. Strategia adoptată de societate în administrarea şi 
urmărirea ţintelor sale va urmări obţinerea unui randament în conformitate cu 
gradul de risc al fondului. 

La capitolul 13 „POLITICA DE INVESTIŢII” se modifică următoarele 
articole: 
 
- art. 13.2 se modifică după cum urmează: 
 
13.2. Administratorul fondului - BCR PENSII, SAFPP SA va menţine o 
perspectivă pe termen mediu şi lung în definirea şi evaluarea strategiilor 
investiţionale. Investirea activelor se va efectua în interesul participanţilor şi al 
beneficiarilor, într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi 
profitabilitatea lor. Strategia adoptată de societate în administrarea şi 
urmărirea ţintelor sale va urmări obţinerea unui randament în conformitate cu 
gradul de risc al fondului. 

 
 
13.3 Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii facultative 
al Fondului nu reprezintă o garanţie pentru realizarea obiectivelor investiţionale 
ale Fondului. Participarea la Fond comportă atât avantajele care îi sunt 
specifice, cât şi riscul nerealizării obiectivelor investiţiilor, inclusiv al unor 
pierderi pentru participant.  
Performanţele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor 
viitoare. Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii 
facultative al Fondului nu implică în niciun fel aprobarea, evaluarea sau 
garantarea de către Comisie a calităţii plasamentului în instrumente financiare. 

- art. 13.3 se modifică după cum urmează: 
 
13.3 Autorizarea de către ASF a prospectului schemei de pensii facultative al 
Fondului nu reprezintă o garanţie pentru realizarea obiectivelor investiţionale 
ale Fondului. Participarea la Fond comportă atât avantajele care îi sunt 
specifice, cât şi riscul nerealizării obiectivelor investiţiilor, inclusiv al unor 
pierderi pentru participant.  
Performanţele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor 
viitoare. Autorizarea de către ASF a prospectului schemei de pensii facultative 
al Fondului nu implică în niciun fel aprobarea, evaluarea sau garantarea de 
către ASF a calităţii plasamentului în instrumente financiare. 
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13.4 Activele fondului sunt investite într-o structură mixtă de clase de active, 

conform Legii, Normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de 
pensii private emisă de către CSSPP şi prezentului Prospect. Pieţele 

financiare în care sunt investite activele fondului pot fi: piaţa monetară, piața 
primară şi secundară bancară şi pieţele reglementate. Fondul poate investi, 
fără a se limita, în următoarele clase principale de active: titluri de stat, 
obligaţiuni corporative şi municipale şi acţiuni cotate pe pieţe reglementate. 
Activele fondului pot fi investite în acțiuni și drepturi tranzacționate ale 

emitenților care îndeplinesc cel puțin condițiile de admitere la categoria a 2-a 

a Bursei de Valori București. Administratorul poate tranzacționa pe alte piețe 
cu excepția celor de mai sus, în cazul în care achiziționează instrumente 

financiare derivate sau unități de fond emise de organisme de plasament 

colectiv în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată dar sunt permise Lege și Prospect conform prevederilor art. 13.7 
pct. 9 si 10 

- art. 13.4 se modifică după cum urmează: 
 
13.4 Activele fondului sunt investite într-o structură mixtă de clase de active, 

conform Legii, Normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de 
pensii private şi prezentului Prospect. Pieţele financiare în care sunt investite 

activele fondului pot fi: piaţa monetară, piața primară şi secundară bancară şi 
pieţele reglementate. Fondul poate investi, fără a se limita, în următoarele 
clase principale de active: titluri de stat, obligaţiuni corporative şi municipale şi 

acţiuni cotate pe pieţe reglementate. Activele fondului pot fi investite în acțiuni 
și drepturi tranzacționate ale emitenților care îndeplinesc cel puțin condițiile de 

admitere la categoria a 2-a a Bursei de Valori București. Administratorul poate 

tranzacționa pe alte piețe cu excepția celor de mai sus, în cazul în care 
achiziționează instrumente financiare derivate sau unități de fond emise de 
organisme de plasament colectiv în valori mobiliare care nu sunt admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată dar sunt permise Lege și Prospect 
conform prevederilor art. 13.7 pct. 9 si 10. 
 

 
 
13.5 Activele fondului vor fi investite într-un singur emitent (cumulat pe fiecare 
categorie de active ale acestuia) fără a depăşi în total 5%, precum şi în 
activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora, fără a depăşi în 
total 10%. Administrarea activelor fondului de pensii facultative se va face prin 
managementul ponderii claselor de active, în funcţie de evoluţiile pieţelor 
financiare, cât şi prin selecţia activă la nivel de instrument/emitent, în cadrul 
unei clase de active. 

Activele fondului de pensii pot fi investite numai în acele obligațiuni sau titluri 
de creanță ale emitenților din state apartinând Uniunii Europene sau Spațiului 

Economic European ori statelor terțe, care au calificativul "investment grade" 

(conform Normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii 
private), cu excepția titlurilor de stat emise de statul român, a obligațiunilor 

emise de autorități ale administrației publice locale și obligațiunilor corporatiste 

ale emitenților din România, care au garanţia explicită şi integrală a statului 
român.  
Activele fondului de pensii pot fi investite numai în acele obligațiuni 
corporatiste ale emitenţilor din România care îndeplinesc cumulativ 
următoarele criterii: 
(i) au un rating minim cu o treaptă sub ratingul României; 
(ii) niciunul din calificativele de performanţă acordate de către Fitch, Standard 
& Poor's sau Moody's nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3. 
Investiţiile fondului sunt cele prevăzute în Legea 204/2006, precum şi în 

Norma privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, 
emisă de către CSSPP. 

- art. 13.5 se modifică după cum urmează: 
 
13.5 Activele fondului vor fi investite într-un singur emitent (cumulat pe fiecare 
categorie de active ale acestuia) fără a depăşi în total 5%, precum şi în 
activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora, fără a depăşi în 
total 10%. Administrarea activelor fondului de pensii facultative se va face prin 
managementul ponderii claselor de active, în funcţie de evoluţiile pieţelor 
financiare, cât şi prin selecţia activă la nivel de instrument/emitent, în cadrul 
unei clase de active. 

Activele fondului de pensii pot fi investite numai în acele obligațiuni sau titluri 
de creanță ale emitenților din state apartinând Uniunii Europene sau Spațiului 

Economic European ori statelor terțe, care au calificativul "investment grade" 

(conform Normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii 
private), cu excepția titlurilor de stat emise de statul român, a obligațiunilor 

emise de autorități ale administrației publice locale și obligațiunilor corporatiste 

ale emitenților din România, care au garanţia explicită şi integrală a statului 
român.  
Activele fondului de pensii pot fi investite numai în acele obligațiuni 
corporatiste ale emitenţilor din România care îndeplinesc cumulativ 
următoarele criterii: 
(i) au un rating minim cu o treaptă sub ratingul României; 
(ii) niciunul din calificativele de performanţă acordate de către Fitch, Standard 
& Poor's sau Moody's nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3. 
Investiţiile fondului sunt cele prevăzute în Legea 204/2006, precum şi în 

Norma privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. 
Prin excepţie de la regulile de mai sus, pe o perioadă de 2 ani de la 
intrarea în vigoare a Normei nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 
11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii 
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private, cu modificările și completările ulterioare, administratorul poate 
investi activele fondului de pensii facultative în obligaţiuni corporatiste 
fără rating sau cu calificativ insuficient, emise de persoane juridice din 
România, cu respectarea următoarelor cerinţe: a) statul român deţine, 
direct sau indirect, o participaţie de minimum 33% din capitalul social al 
emitentului respectiv; b) media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exerciţii 
financiare ale emitentului respectiv este de minimum 500 milioane lei; c) 
emitentul respectiv a raportat profit autorităţilor fiscale române în cel 
puţin două din ultimele 3 exerciţii financiare. 
Obligaţiunile corporatiste prevăzute mai sus şi aflate în portofoliul 
Fondului de pensii facultative BCR Plus la finalul perioadei de 2 ani pot fi 
păstrate până la maturitate. 
Investiţiile fondului sunt cele prevăzute în Legea 204/2006, precum şi în 
Norma privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. 

 
 
13.7 Structura activelor fondului va fi în conformitate cu prevederile aplicabile 

din Legea 204/2006 şi prevederile aplicabile din Norma privind investirea și 
evaluarea activelor fondurilor de pensii private emisă de către CSSPP, 
respectând următoarele categorii de instrumente şi variaţii: 
......................................................................................................................... 

- art. 13.7 se modifică după cum urmează: 
 
13.7 Structura activelor fondului va fi în conformitate cu prevederile aplicabile 

din Legea 204/2006 şi prevederile aplicabile din Norma privind investirea și 
evaluarea activelor fondurilor de pensii private, respectând următoarele 
categorii de instrumente şi variaţii: 
......................................................................................................................... 

 
 
13.10. SC BCR PENSII, SAFPP SA va urmări diversificarea portofoliului în 
vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad crescut de lichiditate. 

- art. 13.10 se modifică după cum urmează: 
 
13.10. BCR PENSII, SAFPP SA va urmări diversificarea portofoliului în 
vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad crescut de lichiditate. 

 
 
 
13.11 În procesul de administrare a Fondului, SC BCR PENSII, SOCIETATE 
DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA va utiliza un 
sistem de management al riscului, bazat pe reglementări şi proceduri în 
concordanţă cu principiile grupului BCR şi un sistem informatic de administrare 
a activelor care să controleze limitele de expunere pe toate instrumentele 
financiare. 
......................................................................................................................... 

- art. 13.11 se modifică după cum urmează: 
 
 
13.11 În procesul de administrare a Fondului, BCR PENSII, SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA va utiliza un 
sistem de management al riscului, bazat pe reglementări şi proceduri în 
concordanţă cu principiile grupului BCR şi un sistem informatic de administrare 
a activelor care să controleze limitele de expunere pe toate instrumentele 
financiare. 
......................................................................................................................... 

 
 
13.21 Administratorul SC BCR PENSII, SAFPP SA va urmări în permanenţă 
riscul investiţiei şi se va asigura că riscul aferent activelor este compensat prin 
randamente corespunzătoare. 

- art. 13.21 se modifică după cum urmează: 
 
13.21 Administratorul BCR PENSII, SAFPP SA va urmări în permanenţă riscul 
investiţiei şi se va asigura că riscul aferent activelor este compensat prin 
randamente corespunzătoare. 

 
 
 
14.1.1 Comisionul de administrare se compune dintr-un:  
i. procent de 4% aplicat la contribuţiile plătite de către participant, înainte de 

La capitolul 14 „COMISIOANE ŞI TAXE” se modifică art. 14.1.1 după cum 
urmează: 
 
14.1.1 Comisionul de administrare se compune dintr-un:  
i. procent de 4% aplicat la contribuţiile plătite de către participant, înainte de 
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convertirea acestora în unităţi de fond şi 
ii. un procent de 2% pe an din activul net total al Fondului;  
SC BCR PENSII, SAFPP SA utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de 
percepere a comisioanelor de administrare pentru toţi participanţii la Fond şi 
anume. ........................................................................................................... 

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

 
 
 
16.2. SC BCR PENSII, SAFPP SA, după primirea de contribuţii pe o perioadă 
de cel puţin 24 de luni, va calcula, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, 
rata de rentabilitate a Fondului ca rată anualizată a produsului randamentelor 
zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 (douăzecișipatru) de luni şi o va 
comunica CSSPP. 

La capitolul 16 „PROCEDURA DE CALCUL A RATEI DE RENTABILITATE 
A FONDULUI” se modifică art. 16.2 după cum urmează: 
 
16.2. BCR PENSII, SAFPP SA, după primirea de contribuţii pe o perioadă de 
cel puţin 24 de luni, va calcula, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata 
de rentabilitate a Fondului ca rată anualizată a produsului randamentelor 
zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 (douăzecișipatru) de luni şi o va 
comunica ASF. 

 
 
 
 
 
17.1.1 Conform prevederilor legale, Administratorul este obligat să realizeze 
raportări către CSSPP în legătură cu activitatea fondului şi cu activitatea sa. 

La capitolul 17 „OBLIGAŢIILE DE RAPORTARE ŞI INFORMARE ALE 
ADMINISTRATORULUI” se modifică următoarele articole: 
 
- art. 17.1.1 se modifică după cum urmează: 
 
17.1.1 Conform prevederilor legale, Administratorul este obligat să realizeze 
raportări către ASF în legătură cu activitatea fondului şi cu activitatea sa. 

 
 
17.2 Obligaţii de informare ale administratorului către Participant 
(i) Administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, la ultima 
adresă de corespondenţă comunicată, până la data de 15 mai a fiecărui an, o 
scrisoare de informare cu date despre situaţia activul său personal la data de 
31 decembrie a anului precedent 
(ii) Administratorul publică pe pagina proprie de web, cel mai târziu la data de 
31 mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanţilor cu informaţii 
despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent 
(iii) Anual, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor la CSSPP: 
a) situaţiile financiare anuale ale Fondului, conform reglementărilor contabile în 
vigoare; 
b) situaţiile financiare anuale ale administratorului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare. 
(iv) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor la CSSPP: 
a) raportările contabile semestriale ale Fondului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare; 
b) raportările contabile semestriale ale administratorului, conform 
reglementărilor contabile în vigoare; 
........................................................................................................................ 

- art. 17.2 se modifică după cum urmează: 
 
17.2 Obligaţii de informare ale administratorului către Participant 
(i) Administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, la ultima 
adresă de corespondenţă comunicată, până la data de 15 mai a fiecărui an, o 
scrisoare de informare cu date despre situaţia activul său personal la data de 
31 decembrie a anului precedent 
(ii) Administratorul publică pe pagina proprie de web, cel mai târziu la data de 
31 mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanţilor cu informaţii 
despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent 
(iii) Anual, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor la ASF: 
a) situaţiile financiare anuale ale Fondului, conform reglementărilor contabile în 
vigoare; 
b) situaţiile financiare anuale ale administratorului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare. 
(iv) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor la ASF: 
a) raportările contabile semestriale ale Fondului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare; 
b) raportările contabile semestriale ale administratorului, conform 
reglementărilor contabile în vigoare; 
........................................................................................................................ 

 
 

- art. 17.3 se modifică după cum urmează: 
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17.3 Pentru punerea la dispoziţie de orice alte informaţii, pentru care legea sau 
normele CSSPP nu impun furnizarea acestora în mod gratuit, Administratorul 
va percepe participanţilor tarife pentru punerea la dispoziţie a informaţiilor în 
conformitate cu normele CSSPP. 

17.3 Pentru punerea la dispoziţie de orice alte informaţii, pentru care legea sau 
normele emise în aplicarea legii nu impun furnizarea acestora în mod gratuit, 
Administratorul va percepe participanţilor tarife pentru punerea la dispoziţie a 
informaţiilor în conformitate cu normele ASF. 

 
 
 
 
 
18.1 Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul 
elaborează şi supune autorizării CSSPP prospectul schemei de pensii 
facultative. Prospectul Schemei de pensii facultative BCR PLUS poate fi 
modificat la iniţiativa Administratorului doar după îndeplinirea procedurii 
prevăzute în Norma ce reglementează prospectul schemei de pensii 
facultative. 

La capitolul 18 „PROCEDURA DE MODIFICARE A PROSPECTULUI” se 
modifică următoarele articole: 
 
- art. 18.1 se modifică după cum urmează: 
 
18.1 Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul 
elaborează şi supune autorizării ASF prospectul schemei de pensii facultative. 
Prospectul Schemei de pensii facultative BCR PLUS poate fi modificat la 
iniţiativa Administratorului doar după îndeplinirea procedurii prevăzute în 
Norma ce reglementează prospectul schemei de pensii facultative. 
 

 
 
18.4. Prospectul schemei de pensii facultative se republică integral, pe pagina 
proprie de internet a administratorului, după fiecare modificare avizată de 
Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului definitiv de 
către Comisie. Republicarea prospectului se anunţă cel puţin într-un cotidian 
naţional, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului de 
modificare de către Comisie. 

- art. 18.4 se modifică după cum urmează: 
 
18.4. Prospectul schemei de pensii facultative se republică integral, pe pagina 
proprie de internet a administratorului, după fiecare modificare avizată de ASF, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului definitiv de către 
ASF. Republicarea prospectului se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului de modificare de către 
ASF. 

 
 
19.1 Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele BCR 
PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE SA. 

La capitolul 19 „GARANŢII” se modifică art. 19.1 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. 

 

 
În partea simplificată 

 
Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi supravegherii sistemului 
de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private („CSSPP”), cu adresa de e-mail: csspp@csspp.ro 

 
În partea simplificată 

 
Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi supravegherii sistemului de 
pensii private din România este Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(„ASF”), cu adresa de e-mail: csspp@csspp.ro 

 
 
 
 
 
1.1. Prospectul schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR 
PLUS („Prospectul”) a fost autorizat prin Decizia CSSPP nr. 888 din 
11.11.2009 şi publicat la data de 17.11.2009.  
Prospectul schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS a 
fost modificat conform Deciziei nr. ... din ...............  şi republicat în data de 

La capitolul 1. INFORMAŢII GENERALE se modifică art. 1.1 – 1.5 după cum 
urmează: 
 
- art. 1.1 se modifică după cum urmează: 
 
1.1. Prospectul schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR 
PLUS („Prospectul”) a fost autorizat prin Decizia CSSPP, în prezent ASF, nr. 
888 din 11.11.2009 şi publicat la data de 17.11.2009.  
Prospectul schemei de pensii al Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS a fost 
modificat conform Deciziei ASF nr. ... din ...............  şi republicat în data de 

mailto:csspp@csspp.ro
mailto:csspp@csspp.ro
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........................... ........................... 

 
 
1.2. Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (“Fondul”) s-a înfiinţat la 
iniţiativa a 5 fondatori, persoane fizice eligibile pentru a deţine calitatea de 
participant la un fond de pensii facultative. Fondul s-a înfiinţat şi îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 
privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea 
204/2006" sau "Legea") şi a normelor elaborate de CSSPP în aplicarea 
acesteia precum şi cu prevederile Codului Civil privind societatea civilă 
particulară. 
Fondul de pensii facultative BCR PLUS a fost autorizat prin Decizia CSSPP 
nr. 15 din data de 29.05.2007 şi este înscris în Registrul CSSPP cu codul 
FP3-1048. 

- art. 1.2 se modifică după cum urmează: 
 
1.2. Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (“Fondul”) s-a înfiinţat la iniţiativa 
a 5 fondatori, persoane fizice eligibile pentru a deţine calitatea de participant la 
un fond de pensii facultative. Fondul s-a înfiinţat şi îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu 
modificările şi completările ulterioare ("Legea 204/2006" sau "Legea") şi a 
normelor emise în aplicarea acesteia precum şi cu prevederile Codului Civil. 
Fondul de pensii facultative BCR PLUS a fost autorizat prin Decizia CSSPP, în 
prezent ASF, nr. 15 din data de 29.05.2007 şi este înscris în Registrul ASF 
sectorul sistemului de pensii private cu codul FP3-1048. 
 

 
 
1.3. Administratorul Fondului este SC 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, str. Biharia nr. 26, etaj 2, sector 1, 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 nr. 887 din data de 11.11.2009 şi este înscris în Registrul CSSPP cu 
codul SAP-RO-22041021. 
......................................................................................................................... 

- 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 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. 
......................................................................................................................... 

 
 
1.4. Depozitarul Fondului este BRD – Groupe Societe Generale SA, 
înscrisă în Registrul CSSPP cu codul DEP-RO373958/06.02.2007, cod unic 
de înregistrare 361579, avizată de CSSPP prin Avizul nr. 2/06.02.2007 
(“Depozitarul”), adresă de web: www.brd.ro. 
 
......................................................................................................................... 

- art. 1.4 se modifică după cum urmează: 
 
1.4. Depozitarul Fondului este BRD – Groupe Societe Generale SA, înscrisă în 
Registrul ASF sectorul sistemului de pensii private cu codul DEP-
RO373958/06.02.2007, cod unic de înregistrare 361579, avizată de CSSPP, în 
prezent ASF, prin Avizul nr. 2/06.02.2007 (“Depozitarul”), adresă de web: 
www.brd.ro. 
........................................................................................................................ 

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

- art. 1.5 se modifică după cum urmează: 
 
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: 

http://www.pensiibcr.ro/
mailto:contact.center@bcr.ro
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www.kpmg.ro. 

 
 
 
 
2.5. Agenţia de rating reprezintă o companie internațională care oferă 

emitenților calificative de evaluare asupra riscului de credit. Emitenții (mai 

ales emitenții de instrumente cu venit fix) plătesc agențiile de rating pentru a 

obține un calificativ de evaluare a riscului său de credit. Un rating crescut 
indică un nivel de risc de credit scăzut pentru investitor. Agenţiile de rating 
ale căror calificative sunt luate în considerare de către CSSPP pentru a 
încadra instrumentele financiare din portofoliile fondurilor de pensii - în 
categoria "investment grade" - sunt: Fitch Investor Services, Moody's 
Investor Services si Standard & Poor's Corporation. 
........................................................................................................................ 

La capitolul 2 „DEFINIŢII”  se modifică următoarele articole: 
 
- art. 2.5 se modifică după cum urmează: 
 
2.5. Agenţia de rating reprezintă o companie internațională care oferă emitenților 

calificative de evaluare asupra riscului de credit. Emitenții (mai ales emitenții de 

instrumente cu venit fix) plătesc agențiile de rating pentru a obține un calificativ 
de evaluare a riscului său de credit. Un rating crescut indică un nivel de risc de 
credit scăzut pentru investitor. Agenţiile de rating ale căror calificative sunt luate 
în considerare de către ASF pentru a încadra instrumentele financiare din 
portofoliile fondurilor de pensii - în categoria "investment grade" - sunt: Fitch 
Investor Services, Moody's Investor Services si Standard & Poor's Corporation. 
 
............................................................................................................................. 

 
 
2.12. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
(denumit în continuare Fondul de Garantare a pensiilor) reprezintă fondul 
înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având 
scopul de a proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, 
dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementat şi supravegheat de 
CSSPP. ............................................................................................... 

- art. 2.12 se modifică după cum urmează: 
 
2.12. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (denumit în 
continuare Fondul de Garantare a pensiilor) reprezintă fondul înfiinţat din 
contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a 
proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul 
sistemului de pensii reglementat şi supravegheat de ASF. 
............................................................................................................................. 

 
 
2.14. Instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite 
conform prevederilor din Legea nr. 204/ 2006 privind pensiile facultative, 
combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin 
reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare; 

- art. 2.14 se modifică după cum urmează: 
 
2.14. Instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite conform 
prevederilor din Legea nr. 204/ 2006 privind pensiile facultative, combinaţii ale 
acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale ASF 
sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare; 

 
 
 
 
3.2.2. O persoană eligibilă devine participant la un fond de pensii facultative 
ca urmare a îndeplinirii, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii: 
a) aderă la un fond de pensii facultative prin semnarea unui act individual de 
aderare în forma autorizată de Comisie; 
b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de pensii facultative, în minimum 
cuantumului prevăzut în actul individual de aderare încheiat cu un 
administrator de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei în 
vigoare. 

La capitolul 3 „MODALITATEA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE PARTICIPANT 
LA FOND” se modifică următoarele articole: 
 
- art. 3.2.2 se modifică după cum urmează: 
 
3.2.2. O persoană eligibilă devine participant la un fond de pensii facultative ca 
urmare a îndeplinirii, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii: 
a) aderă la un fond de pensii facultative prin semnarea unui act individual de 
aderare în forma autorizată de ASF; 
b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de pensii facultative, în minimum 
cuantumului prevăzut în actul individual de aderare încheiat cu un administrator 
de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei în vigoare. 

 
 
3.2.3. Potenţialul participant va fi informat de către Administrator, prin 
intermediul agentului de marketing, despre conţinutul şi termenii prospectului 

- art. 3.2.3 se modifică după cum urmează: 
 
3.2.3. Potenţialul participant va fi informat de către Administrator, prin intermediul 
agentului de marketing, despre conţinutul şi termenii prospectului schemei de 

http://www.kpmg.ro/
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schemei de pensii facultative, mai ales în privinţa drepturilor şi obligaţiilor 
părţilor implicate în schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice şi de 
altă natură, precum şi asupra naturii şi distribuţiei acestor riscuri. Agentul de 
marketing va desfăşura activitatea de marketing a prospectului schemei de 
pensii facultative dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  
a) are un contract valabil încheiat cu SC BCR PENSII, SAFPP SA sau, după 
caz, cu un agent persoană juridică;  
b) a fost autorizat sau, după caz, avizat de către Comisie şi înscris în 
Registrul agenţilor de marketing. Agenţii persoane fizice vor putea desfăşura 
activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative numai 
pentru SC BCR PENSII, SAFPP SA. 
......................................................................................................................... 

pensii facultative, mai ales în privinţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor implicate în 
schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi 
asupra naturii şi distribuţiei acestor riscuri. Agentul de marketing va desfăşura 
activitatea de marketing a prospectului schemei de pensii facultative dacă 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  
a) are un contract valabil încheiat cu BCR PENSII, SAFPP SA sau, după caz, cu 
un agent persoană juridică;  
b) a fost autorizat sau, după caz, avizat de către ASF şi înscris în Registrul 
agenţilor de marketing. Agenţii persoane fizice vor putea desfăşura activitatea de 
marketing al prospectului schemei de pensii facultative numai pentru BCR 
PENSII, SAFPP SA. 
......................................................................................................................... 

 
 
3.2.4 Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între 
persoana fizică şi SC BCR PENSII, SAFPP SA şi conţine acordul persoanei 
de a fi parte la contractul de societate civilă, la contractul de administrare  şi 
la prospectul schemei de pensii, precum şi faptul că a acceptat conţinutul 
acestora. 

- art. 3.2.4 se modifică după cum urmează: 
 
3.2.4 Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana 
fizică şi BCR PENSII, SAFPP SA şi conţine acordul persoanei de a fi parte la 
contractul de societate civilă, la contractul de administrare  şi la prospectul 
schemei de pensii, precum şi faptul că a acceptat conţinutul acestora. 

 
 
 
 
 
4.1. Principalele drepturi şi obligaţii ale participanţilor care au aderat la Fond 
sunt reglementate de Lege şi normele CSSPP. Toţi participanţii la un fond 
de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un 
tratament nediscriminatoriu. 

La capitolul 4 „INFORMAŢII PENTRU PARTICIPANŢII LA FOND” se 
modifică următoarele articole: 
 
- art. 4.1 se modifică după cum urmează: 
 
4.1. Principalele drepturi şi obligaţii ale participanţilor care au aderat la Fond sunt 
reglementate de Lege şi normele emise în aplicarea acesteia. Toţi participanţii 
la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un 
tratament nediscriminatoriu. 

 
 
4.2. Principalele drepturi ale participantului 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. 4.2 se modifică după cum urmează: 
 
4.2. Principalele drepturi ale participantului 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 în 
aplicarea acesteia şi ale prospectului schemei de pensii facultative. 

 
 
4.3. 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 

- art. 4.3 se modifică după cum urmează: 
 
4.3. 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 
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sau încetarea plăţii acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de 
data suspendării sau încetării plăţii contribuţiei; 
• să înştiinţeze în scris administratorul cu privire la reluarea plăţii contribuţiei 
după perioada de suspendare sau încetare a plăţii acesteia; 
• să 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. 

încetarea plăţii acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data 
suspendării sau încetării plăţii contribuţiei; 
• să înştiinţeze în scris administratorul cu privire la reluarea plăţii contribuţiei 
după perioada de suspendare sau încetare a plăţii acesteia; 
• să 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 în aplicarea 
acesteia şi ale prospectului. 
 

 
 
 
 
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 SC BCR 
PENSII, SAFPP SA, pus la dispoziţia sa de către angajat. 

La capitolul 5 „CONTRIBUŢIA LA FOND” se modifică următoarele articole: 
 
- art. 5.3 se modifică după cum urmează: 
 
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. 

 
 
5.4. Contribuţia se plăteşte în contul colector al Fondului indicat de 
Administrator şi la termenul specificat de participant în actul de aderare. 
Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor, SC BCR PENSII, SOCIETATE 
DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA nu va 
calcula penalităţi de întârziere. SC BCR PENSII, SAFPP SA este obligat să 
notifice participantului, angajatorului şi CSSPP neîndeplinirea obligaţiilor de 
plată asumate faţă de Fondul de pensii facultative BCR PLUS, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

- art. 5.4 se modifică după cum urmează: 
 
5.4. Contribuţia se plăteşte în contul colector al Fondului indicat de Administrator 
şi la termenul specificat de participant în actul de aderare. Pentru nevirarea la 
termen a contribuţiilor, BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA nu va calcula penalităţi de întârziere. 
BCR PENSII, SAFPP SA este obligat să notifice participantului, angajatorului şi 
ASF neîndeplinirea obligaţiilor de plată asumate faţă de Fondul de pensii 
facultative BCR PLUS, conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 
5.10. Suspendarea contribuţiei are loc şi în situaţia în care participantul 
şi/sau angajatorul, după caz, nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată a 
contribuţiei stabilite prin actul individual de aderare pentru o perioadă mai 
mare de 3 luni consecutive de la data scadenţei obligaţiei şi nu au notificat 
anterior scadenţei, în scris, BCR PENSII, SAFPP SA asupra suspendării în 
conformitate cu cele descrise anterior. Suspendarea contribuţiei în caz de 
neîndeplinire a obligaţiei de plată nu aduce atingere calităţii de participant 
sau activului personal al acestuia. BCR PENSII, SAFPP SA va informa, în 

- art. 5.10 se modifică după cum urmează: 
 
5.10. Suspendarea contribuţiei are loc şi în situaţia în care participantul şi/sau 
angajatorul, după caz, nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată a contribuţiei stabilite 
prin actul individual de aderare pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive 
de la data scadenţei obligaţiei şi nu au notificat anterior scadenţei, în scris, BCR 
PENSII, SAFPP SA asupra suspendării în conformitate cu cele descrise anterior. 
Suspendarea contribuţiei în caz de neîndeplinire a obligaţiei de plată nu aduce 
atingere calităţii de participant sau activului personal al acestuia. BCR PENSII, 
SAFPP SA va informa, în scris, participantul şi angajatorul, după caz, şi ASF în 
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scris, participantul şi angajatorul, după caz, şi CSSPP în cel mult 30 zile 
calendaristice despre suspendarea contribuţiei ca urmare a neîndeplinirii 
obligaţiei de plată şi despre posibilitatea reluării plaţii contribuţiei cu 
înştiinţarea Administratorului. 

cel mult 30 zile calendaristice despre suspendarea contribuţiei ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiei de plată şi despre posibilitatea reluării plaţii contribuţiei cu 
înştiinţarea Administratorului. 
 

 
 
 
9.1. Procedura de calcul a valorii nete a activelor şi a valorii unităţii de fond 
este elaborată în concordanţă cu Norma ce reglementează calculul activului 
net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative. Valoarea 
activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative 
se calculează atât de către administrator, cât şi de către depozitar în fiecare 
zi lucrătoare şi se comunică Comisiei în aceeaşi zi. 
......................................................................................................................... 

La capitolul 9 „CALCULUL VALORII ACTIVULUI NET ŞI AL VALORII 
UNITĂŢII DE FOND” se modifică art. 9.1. după cum urmează: 
 
9.1. Procedura de calcul a valorii nete a activelor şi a valorii unităţii de fond este 
elaborată în concordanţă cu Norma ce reglementează calculul activului net şi al 
valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative. Valoarea activelor 
nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative se calculează 
atât de către administrator, cât şi de către depozitar în fiecare zi lucrătoare şi se 
comunică ASF în aceeaşi zi. 
......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
10.1 Plata pensiilor facultative se va face conform prevederilor din legea 
specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 
reglementate şi supravegheate de CSSPP. Activul personal este folosit 
numai pentru obţinerea unei pensii facultative. Dreptul la pensia facultativă 
se deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii 
cumulative: 
a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; 
b) au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare; 
c) activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei 
facultative minime prevăzute prin normele adoptate de Comisie. 

La capitolul 10 „MODALITATEA DE PLATĂ A PENSIILOR FACULTATIVE” 
se modifică următoarele articole: 
 
- art. 10.1 se modifică după cum urmează: 
 
10.1 Plata pensiilor facultative se va face conform prevederilor din legea 
specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 
reglementate şi supravegheate de ASF. Activul personal este folosit numai 
pentru obţinerea unei pensii facultative. Dreptul la pensia facultativă se 
deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii 
cumulative: 
a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; 
b) au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare; 
c) activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei 
facultative minime prevăzute prin normele adoptate de ASF. 

 
 
10.3 Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, 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 existentă în contul 
său, ca plată unică. 

- art. 10.3 se modifică după cum urmează: 
 
10.3 Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de plată a pensiilor 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 existentă în contul său, 
ca plată unică. 

 
10.7.1. 
............................................................................................................... 
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul care 
solicită o plată unică depune la sediul SC BCR PENSII, SAFPP SA o cerere 
scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, însoţită de copia actului 
său de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original 
pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. 
(2) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul 

- art. 10.7.1 se modifică după cum urmează: 
 
10.7.1. ............................................................................................................... 
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul care solicită 
o plată unică depune la sediul BCR PENSII, SAFPP SA o cerere scrisă prin care 
solicită plata drepturilor cuvenite, însoţită de copia actului său de identitate, 
valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi pagină cu 
imaginea reprodusă prin copiere. 
(2) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul 



 

18/22 

depune la sediul SC BCR PENSII, SAFPP SA cererea scrisă prevăzută la 
alin. (1), însoţită de procură specială şi autentică, de copia actului de 
identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în 
original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. 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. 

depune la sediul BCR PENSII, SAFPP SA cererea scrisă prevăzută la alin. (1), 
însoţită de procură specială şi autentică, de copia actului de identitate al 
participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe 
aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. 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. 
 

 
 
10.8. În cererea scrisă, depusă la sediul SC BCR PENSII, SAFPP SA 
participantul/beneficiarul sau mandatarul, după caz, indică modalitatea de 
efectuare a plăţii sumelor cuvenite, respectiv prin mandat poştal sau prin 
virament în cont bancar. 

- art. 10.8 se modifică după cum urmează: 
 
10.8. În cererea scrisă, depusă la sediul BCR PENSII, SAFPP SA 
participantul/beneficiarul sau mandatarul, după caz, indică modalitatea de 
efectuare a plăţii sumelor cuvenite, respectiv prin mandat poştal sau prin 
virament în cont bancar. 

 
 
10.9. ................................................................................................................. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), SC BCR PENSII, SAFPP SA 
întocmeşte documentaţia necesară pentru plata sumelor către 
participant/beneficiar şi o transmite furnizorului de servicii poştale, în 
maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată. 

- art. 10.9 se modifică după cum urmează: 
 
10.9. .................................................................................................................. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), BCR PENSII, SAFPP SA întocmeşte 
documentaţia necesară pentru plata sumelor către participant/beneficiar şi o 
transmite furnizorului de servicii poştale, în maximum 10 zile lucrătoare de la 
data depunerii cererii de plată. 

 
 
10.10. (1) La data efectuării plăţii, SC BCR PENSII, SAFPP SA transmite 
către participant, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare cu privire 
la valoarea activului personal net cuvenit participantului.  
(2) La data efectuării plăţii, SC BCR PENSII, SAFPP SA transmite către 
beneficiar/beneficiari, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare 
cuprinzând următoarele informaţii: a) contravaloarea activului personal net al 
participantului decedat; b) suma cuvenită beneficiarului căruia i se 
adresează informarea.  
(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, SC BCR PENSII, SAFPP SA 
transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant 
până la data plăţii activului personal net al acestuia. 

- art. 10.10 se modifică după cum urmează: 
 
10.10. (1) La data efectuării plăţii, BCR PENSII, SAFPP SA transmite către 
participant, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare cu privire la 
valoarea activului personal net cuvenit participantului.  
(2) La data efectuării plăţii, BCR PENSII, SAFPP SA transmite către 
beneficiar/beneficiari, pe suport hârtie, prin servicii poştale, o informare 
cuprinzând următoarele informaţii: a) contravaloarea activului personal net al 
participantului decedat; b) suma cuvenită beneficiarului căruia i se adresează 
informarea.  
(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, BCR PENSII, SAFPP SA 
transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant până 
la data plăţii activului personal net al acestuia. 

 
 
 
 
 
12.2 Administratorul fondului - SC BCR PENSII, SAFPP SA va menţine o 
perspectivă pe termen mediu şi lung în definirea şi evaluarea strategiilor 
investiţionale. Investirea activelor se va efectua în interesul participanţilor şi 
al beneficiarilor, într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, 
lichiditatea şi profitabilitatea lor. Strategia adoptată de societate în 
administrarea şi urmărirea ţintelor sale va urmări obţinerea unui randament 
în conformitate cu gradul de risc al fondului. 

La capitolul 12 „POLITICA DE INVESTIŢII” se modifică următoarele 
articole: 
 
- art. 12.2 se modifică după cum urmează: 
 
12.2 Administratorul fondului - BCR PENSII, SAFPP SA va menţine o 
perspectivă pe termen mediu şi lung în definirea şi evaluarea strategiilor 
investiţionale. Investirea activelor se va efectua în interesul participanţilor şi al 
beneficiarilor, într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi 
profitabilitatea lor. Strategia adoptată de societate în administrarea şi urmărirea 
ţintelor sale va urmări obţinerea unui randament în conformitate cu gradul de risc 
al fondului. 
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12.3 Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii 
facultative al Fondului nu reprezintă o garanţie pentru realizarea obiectivelor 
investiţionale ale Fondului. Participarea la Fond comportă atât avantajele 
care îi sunt specifice, cât şi riscul nerealizării obiectivelor investiţiilor, inclusiv 
al unor pierderi pentru participant.  
Performanţele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor 
viitoare. Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii 
facultative al Fondului nu implică în niciun fel aprobarea, evaluarea sau 
garantarea de către Comisie a calităţii plasamentului în instrumente 
financiare. 

- art. 12.3 se modifică după cum urmează: 
 
12.3 Autorizarea de către ASF a prospectului schemei de pensii facultative al 
Fondului nu reprezintă o garanţie pentru realizarea obiectivelor investiţionale ale 
Fondului. Participarea la Fond comportă atât avantajele care îi sunt specifice, cât 
şi riscul nerealizării obiectivelor investiţiilor, inclusiv al unor pierderi pentru 
participant.  
Performanţele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor 
viitoare. Autorizarea de către ASF a prospectului schemei de pensii facultative al 
Fondului nu implică în niciun fel aprobarea, evaluarea sau garantarea de către 
ASF a calităţii plasamentului în instrumente financiare. 

 
12.4 Activele fondului sunt investite într-o structură mixtă de clase de active, 

conform Legii, Normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de 
pensii private, emisă de către CSSPP şi prezentului Prospect. Pieţele 

financiare în care sunt investite activele fondului pot fi: piaţa monetară, piața 
primară şi secundară bancară şi pieţele reglementate. Fondul poate investi, 
fără a se limita, în următoarele clase principale de active: titluri de stat, 
obligaţiuni corporative şi municipale şi acţiuni cotate pe pieţe reglementate. 

Activele fondului pot fi investite în acțiuni și drepturi tranzacționate ale 
emitenților care îndeplinesc cel puțin condițiile de admitere la categoria a 2-

a a Bursei de Valori București. Administratorul poate tranzacționa pe alte 

piețe cu excepția celor de mai sus, în cazul în care achiziționează 

instrumente financiare derivate sau unități de fond emise de organisme de 
plasament colectiv în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare 

pe o piață reglementată dar sunt permise Lege și Prospect conform 
prevederilor art. 12.7 pct. 9 si 10. 

- art. 12.4 se modifică după cum urmează: 
 
12.4 Activele fondului sunt investite într-o structură mixtă de clase de active, 

conform Legii, Normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de 
pensii private şi prezentului Prospect. Pieţele financiare în care sunt investite 
activele fondului pot fi: piaţa monetară, piața primară şi secundară bancară şi 
pieţele reglementate. Fondul poate investi, fără a se limita, în următoarele clase 
principale de active: titluri de stat, obligaţiuni corporative şi municipale şi acţiuni 

cotate pe pieţe reglementate. Activele fondului pot fi investite în acțiuni și 
drepturi tranzacționate ale emitenților care îndeplinesc cel puțin condițiile de 

admitere la categoria a 2-a a Bursei de Valori București. Administratorul poate 

tranzacționa pe alte piețe cu excepția celor de mai sus, în cazul în care 

achiziționează instrumente financiare derivate sau unități de fond emise de 
organisme de plasament colectiv în valori mobiliare care nu sunt admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată dar sunt permise Lege și Prospect 
conform prevederilor art. 12.7 pct. 9 si 10. 

 
 
12.5 Activele fondului vor fi investite într-un singur emitent (cumulat pe 
fiecare categorie de active ale acestuia) fără a depăşi în total 5%, precum şi 
în activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora, fără a depăşi 
în total 10%. Administrarea activelor fondului de pensii facultative se va face 
prin managementul ponderii claselor de active, în funcţie de evoluţiile 
pieţelor financiare, cât şi prin selecţia activă la nivel de instrument/emitent, în 
cadrul unei clase de active. 

 Activele fondului de pensii pot fi investite numai în acele obligațiuni sau 

titluri de creanță ale emitenților din state apartinând Uniunii Europene sau 
Spațiului Economic European ori statelor terțe, care au calificativul 

"investment grade" (conform Normei privind investirea și evaluarea activelor 

fondurilor de pensii private), cu excepția titlurilor de stat emise de statul 

român, a obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice locale și 
obligațiunilor corporatiste ale emitenților din România. 
 
Investiţiile fondului sunt cele prevăzute în Legea 204/2006, precum şi în 

- art. 12.5 se modifică după cum urmează: 
 
12.5 Activele fondului vor fi investite într-un singur emitent (cumulat pe fiecare 
categorie de active ale acestuia) fără a depăşi în total 5%, precum şi în activele 
unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora, fără a depăşi în total 10%. 
Administrarea activelor fondului de pensii facultative se va face prin 
managementul ponderii claselor de active, în funcţie de evoluţiile pieţelor 
financiare, cât şi prin selecţia activă la nivel de instrument/emitent, în cadrul unei 
clase de active. 

Activele fondului de pensii pot fi investite numai în acele obligațiuni sau titluri de 

creanță ale emitenților din state apartinând Uniunii Europene sau Spațiului 
Economic European ori statelor terțe, care au calificativul "investment grade" 

(conform Normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii 

private), cu excepția titlurilor de stat emise de statul român, a obligațiunilor 

emise de autorități ale administrației publice locale și obligațiunilor corporatiste 
ale emitenților din România. 
Prin excepţie de la regulile de mai sus, pe o perioadă de 2 ani de la intrarea 
în vigoare a Normei nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 11/2011 
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Norma privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, 
emisă de către CSSPP. 

privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu 

modificările și completările ulterioare, administratorul poate investi activele 
fondului de pensii facultative în obligaţiuni corporatiste fără rating sau cu 
calificativ insuficient, emise de persoane juridice din România, cu 
respectarea următoarelor cerinţe: a) statul român deţine, direct sau 
indirect, o participaţie de minimum 33% din capitalul social al emitentului 
respectiv; b) media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exerciţii financiare ale 
emitentului respectiv este de minimum 500 milioane lei; c) emitentul 
respectiv a raportat profit autorităţilor fiscale române în cel puţin două din 
ultimele 3 exerciţii financiare. 
Obligaţiunile corporatiste prevăzute mai sus şi aflate în portofoliul 
Fondului de pensii facultative BCR Plus la finalul perioadei de 2 ani pot fi 
păstrate până la maturitate. 
Investiţiile fondului sunt cele prevăzute în Legea 204/2006, precum şi în Norma 

privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. 

 
 
12.7 Structura activelor fondului va fi în conformitate cu prevederile 
aplicabile din Legea 204/2006 şi prevederile aplicabile din Norma privind 

investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private emisă de către 
CSSPP, respectând următoarele categorii de instrumente şi variaţii: 
......................................................................................................................... 

- art. 12.7 se modifică după cum urmează: 
 
12.7 Structura activelor fondului va fi în conformitate cu prevederile aplicabile din 

Legea 204/2006 şi prevederile aplicabile din Norma privind investirea și 
evaluarea activelor fondurilor de pensii private, respectând următoarele categorii 
de instrumente şi variaţii: 
......................................................................................................................... 

 
 
12.10. SC BCR PENSII, SAFPP SA va urmări diversificarea portofoliului în 
vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad crescut de lichiditate 

- art. 12.10 se modifică după cum urmează: 
 
12.10. BCR PENSII, SAFPP SA va urmări diversificarea portofoliului în vederea 
dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad crescut de lichiditate. 

 
 
12.11 În procesul de administrare a Fondului, SC BCR PENSII, SOCIETATE 
DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA va utiliza un 
sistem de management al riscului, bazat pe reglementări şi proceduri în 
concordanţă cu principiile grupului BCR şi un sistem informatic de 
administrare a activelor care să controleze limitele de expunere pe toate 
instrumentele financiare. .............................................................................  

- art. 12.11 se modifică după cum urmează: 
 
12.11 În procesul de administrare a Fondului, BCR PENSII, SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA va utiliza un sistem 
de management al riscului, bazat pe reglementări şi proceduri în concordanţă cu 
principiile grupului BCR şi un sistem informatic de administrare a activelor care 
să controleze limitele de expunere pe toate instrumentele financiare. 
......................................................................................................................... 

 
 
12.21 Administratorul SC BCR PENSII, SAFPP SA va urmări în permanenţă 
riscul investiţiei şi se va asigura că riscul aferent activelor este compensat 
prin randamente corespunzătoare. 

- art. 12.21 se modifică după cum urmează: 
 
12.21 Administratorul BCR PENSII, SAFPP SA va urmări în permanenţă riscul 
investiţiei şi se va asigura că riscul aferent activelor este compensat prin 
randamente corespunzătoare. 

 
 
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;  

La capitolul 13 „COMISIOANE ŞI TAXE” se modifică art. 13.1.1 după cum 
urmează: 
 
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 
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SC BCR PENSII, SAFPP SA utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de 
percepere a comisioanelor de administrare pentru toţi participanţii la Fond şi 
anume: 
......................................................................................................................... 

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: 
......................................................................................................................... 

 
 
 
14.2. SC BCR PENSII, SAFPP SA, după primirea de contribuţii pe o 
perioadă de cel puţin 24 de luni, va calcula, în ultima zi lucrătoare a fiecărui 
trimestru, rata de rentabilitate a Fondului ca rată anualizată a produsului 

randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 (douăzecișipatru) de 
luni şi o va comunica CSSPP. 

La capitolul 14 „PROCEDURA DE CALCUL A RATEI DE RENTABILITATE A 
FONDULUI” se modifică art. 14.2 după cum urmează: 
 
14.2. BCR PENSII, SAFPP SA, după primirea de contribuţii pe o perioadă de cel 
puţin 24 de luni, va calcula, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de 
rentabilitate a Fondului ca rată anualizată a produsului randamentelor zilnice, 
măsurate pe o perioadă de 24 (douăzecișipatru) de luni şi o va comunica ASF. 
 

 
 
 
 
15.1.1 Conform prevederilor legale, Administratorul este obligat să 
realizeze raportări către CSSPP în legătură cu activitatea fondului şi cu 
activitatea sa. 

La capitolul 15 „OBLIGAŢIILE DE RAPORTARE ŞI INFORMARE ALE 
ADMINISTRATORULUI” se modifică următoarele articole: 
 
- art. 15.1.1 se modifică după cum urmează: 
 
15.1.1 Conform prevederilor legale, Administratorul este obligat să realizeze 
raportări către ASF în legătură cu activitatea fondului şi cu activitatea sa. 

 
 
15.2 Obligaţii de informare ale administratorului către Participant 
(i) Administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, la ultima 
adresă de corespondenţă comunicată, până la data de 15 mai a fiecărui an, 
o scrisoare de informare cu date despre situaţia activul său personal la data 
de 31 decembrie a anului precedent 
(ii) Administratorul publică pe pagina proprie de web, cel mai târziu la data 
de 31 mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanţilor cu 
informaţii despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent 
(iii) Anual, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de 
web, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor la CSSPP: 
a) situaţiile financiare anuale ale Fondului, conform reglementărilor contabile 
în vigoare; 
b) situaţiile financiare anuale ale administratorului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare. 
(iv) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor la CSSPP: 
a) raportările contabile semestriale ale Fondului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare; 
b) raportările contabile semestriale ale administratorului, conform 
reglementărilor contabile în vigoare; 
........................................................................................................................ 

- art. 15.2 se modifică după cum urmează: 
 
15.2 Obligaţii de informare ale administratorului către Participant 
(i) Administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, la ultima adresă 
de corespondenţă comunicată, până la data de 15 mai a fiecărui an, o scrisoare 
de informare cu date despre situaţia activul său personal la data de 31 
decembrie a anului precedent 
(ii) Administratorul publică pe pagina proprie de web, cel mai târziu la data de 31 
mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanţilor cu informaţii 
despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent 
(iii) Anual, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor la ASF: 
a) situaţiile financiare anuale ale Fondului, conform reglementărilor contabile în 
vigoare; 
b) situaţiile financiare anuale ale administratorului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare. 
(iv) Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor la ASF: 
a) raportările contabile semestriale ale Fondului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare; 
b) raportările contabile semestriale ale administratorului, conform reglementărilor 
contabile în vigoare; 
........................................................................................................................ 

 
 
15.3 Pentru punerea la dispoziţie de orice alte informaţii, pentru care legea 

- art. 15.3 se modifică după cum urmează: 
 
15.3 Pentru punerea la dispoziţie de orice alte informaţii, pentru care legea sau 
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sau normele CSSPP nu impun furnizarea acestora în mod gratuit, 
Administratorul va percepe participanţilor tarife pentru punerea la dispoziţie a 
informaţiilor în conformitate cu normele CSSPP. 

normele emise în aplicarea legii nu impun furnizarea acestora în mod gratuit, 
Administratorul va percepe participanţilor tarife pentru punerea la dispoziţie a 
informaţiilor în conformitate cu normele ASF. 

 
 
 
 
16.1 Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul 
elaborează şi supune autorizării CSSPP prospectul schemei de pensii 
facultative. Prospectul Schemei de pensii facultative BCR PLUS poate fi 
modificat la iniţiativa Administratorului doar după îndeplinirea procedurii 
prevăzute în Norma ce reglementează prospectul schemei de pensii 
facultative. 

La capitolul 16 „PROCEDURA DE MODIFICARE A PROSPECTULUI” se 
modifică următoarele articole: 
 
- art. 16.1 se modifică după cum urmează: 
 
16.1 Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul 
elaborează şi supune autorizării ASF prospectul schemei de pensii facultative. 
Prospectul Schemei de pensii facultative BCR PLUS poate fi modificat la 
iniţiativa Administratorului doar după îndeplinirea procedurii prevăzute în Norma 
ce reglementează prospectul schemei de pensii facultative. 

 
 
 
16.4. Prospectul schemei de pensii facultative se republică integral, pe 
pagina proprie de internet a administratorului, după fiecare modificare 
avizată de Comisie, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului 
definitiv de către Comisie. Republicarea prospectului se anunţă cel puţin într-
un cotidian naţional, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea 
avizului de modificare de către Comisie. 

- art. 16.4 se modifică după cum urmează: 
 
 
16.4. Prospectul schemei de pensii facultative se republică integral, pe pagina 
proprie de internet a administratorului, după fiecare modificare avizată de ASF, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului definitiv de către ASF. 
Republicarea prospectului se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la comunicarea avizului de modificare de către ASF. 

 
 
 
17.1 Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele SC BCR 
PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE SA. 

La capitolul 17 „GARANŢII” se modifică art. 17.1 se modifică după cum 
urmează: 
 
17.1 Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele BCR 
PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE SA. 

 
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/

