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DOCUMENT DE INFORMARE ȘI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANȚILOR 

 
BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. - SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST, cu 
sediul în București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 şi etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12,  sector 6 (cu 
fostul sediu in Bucureşti, Calea Victoriei nr.15, etaj 3, podium, aripa sud – sud est, sector 3), nr. înreg. Reg. Com. J40/12566/29.06.2007, Cod unic de 
înregistrare 22028584, Capital social subscris şi vărsat 88.471.840 lei, Tel: 021 308 65 03; Fax: 021 232 40 35, Adresa web: www.pensiibcr.ro, e-mail: 
pensiibcr@bcr.ro, înregistrată în Registrul ASF sub nr. SAP-RO-22041021, anunţă participanţii la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus:  
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară sectorul sistemului de pensii private („ASF”) a avizat prealabil modificarea prospectului schemei de pensii 
facultative pentru “Fondul de Pensii Facultative BCR-PLUS” prin avizul numărul 159/17.07.2020. 
 
Modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ anexat: 

 

 
Forma anterioară 

 
Forma modificată 

 
În partea detaliată 

 
 
 

 

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

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

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA” sau 

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

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

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

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

mail: pensiibcr@bcr.ro. 

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

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

pensii private cu codul SAP-RO-22041021. 

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

acesteia sunt: Consiliul de Supraveghere şi Directoratul.  

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

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

Supraveghere sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Preşedintele 

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

Funcţionarea Consiliului de Supraveghere este reglementată de Regulamentul Intern al 

Consiliului de Supraveghere precum şi de prevederile legale aplicabile. 

Conducerea operativă a Administratorului se realizează de către Directoratul Societăţii. 

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

Preşedintele Directoratului este numit de către Consiliul de Supraveghere dintre membrii 

 
În partea detaliată 

 
În cadrul capitolului 1. INFORMAŢII GENERALE se modifică următoarele: 

 

Art. 1.3. se modifică după cum urmează: 

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

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

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA” sau 

“BCR PENSII, SAFPP SA”), cu sediul în România, București, Calea Plevnei nr. 159, 

Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 şi etajul 4, camerele: 

E4-1 - E4-12,  sector 6, având un capital social subscris şi vărsat de 88.471.840lei, nr. de 

înregistrare în Registrul Comerţului: J40/12566/29.06.2007, CUI 22028584, Tel. 021 30 

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

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

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

pensii private cu codul SAP-RO-22041021. 

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

acesteia sunt: Consiliul de Supraveghere şi Directoratul.  

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

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

Supraveghere sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Preşedintele 

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

Funcţionarea Consiliului de Supraveghere este reglementată de Regulamentul Intern al 

Consiliului de Supraveghere precum şi de prevederile legale aplicabile. 

Conducerea operativă a Administratorului se realizează de către Directoratul Societăţii. 

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

Preşedintele Directoratului este numit de către Consiliul de Supraveghere dintre membrii 
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desemnaţi.  

Acţionariatul Administratorului are următoarea structură: 

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

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

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

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

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

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

capitalul social.  

 

desemnaţi.  

Acţionariatul Administratorului are următoarea structură: 

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

Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6, 

înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, cu un aport la capitalul social 

în sumă de 88.471.830 lei, echivalent al unui număr de 8.847.183 acţiuni, 

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

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

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

capitalul social.   

 
 

 
În partea simplificată 

 
 
 

 

 

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

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

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA” 

sau “BCR PENSII, SAFPP SA”), cu sediul în România, Bucureşti, Calea Victoriei 

nr.15, etaj 3, podium, aripa sud – sud est, sector 3, având un capital social subscris şi 

vărsat de 88.471.840lei, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului: 

J40/12566/29.06.2007, CUI 22028584, Tel. 021 30 86 503; Fax 021 232 40 35, adresă 

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

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

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

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

 

 
În partea simplificată 

 
În cadrul capitolului 1. INFORMAŢII GENERALE se modifică următoarele: 

 

Art. 1.2. se modifică după cum urmează: 

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

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

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA” 

sau “BCR PENSII, SAFPP SA”), cu sediul în România, București, Calea Plevnei nr. 

159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 şi etajul 4, 

camerele: E4-1 - E4-12,  sector 6, având un capital social subscris şi vărsat de 

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

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

mail: pensiibcr@bcr.ro. 

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

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

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

 
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 București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, 
parter, camera E0-05.3 şi etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12,  sector 6 şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative. 
În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalităţi, la un alt fond 
de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului. 
Neexprimarea de obiecţii din partea participanţilor la “Fondul de Pensii Facultative BCR-PLUS” este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse 
Prospectului. 
 
În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului “Fondul de Pensii Facultative  BCR-PLUS” 
solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are 
loc. 
Vă rugăm să consultaţi textul Prospectului în vigoare şi textul integral al Prospectului modificat, avizat preliminar, pe pagina web www.pensiibcr.ro. 
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