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DOCUMENTUL DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPAN ŢILOR  
 

Prospectul schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate 
de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (BRD Pensii), se modifică în vederea menţionării majorarii capitalul 
social al Administratorului Fondului de Pensii Facultative BRD Medio. 
De  asemenea, prospectul schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio se modifică cu privire 
la: 

- Informatii despre Administrator; 
- Informatii despre Depozitarul Fondului; 
- Auditorul financiar statutar al Fondului; 
- Glosarul de termeni; 
- Aderarea la Fondul de pensii; 
- Modificarea, suspendarea şi încetarea plăţii contribuţiilor; 
- Regimul fiscal al contributiilor participantilor; 
- Comisioanele de tranzacţionare; 
- Plata pensiei in situatii de pensionare, invaliditate, deces; 
- Alte obligatii de raportare catre Autoritate; 
- Protectia datelor cu caracter personal. 
 
În conformitate cu prevederile Normei nr. 16/2010, privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificările şi 

completările ulterioare, procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative cuprinde două etape: 
- obţinerea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, emis de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiara (ASF) în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea; 
- obţinerea avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative emis de către ASF în baza 

cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea. 
 
BRD Pensii a obţinut avizul prealabil al ASF de modificare a prospectului schemei de pensii facultative: Avizul nr. 

66/10.03.2017 
ASF hotărăşte cu privire la avizarea definitivă a modificării prospectului numai după ce administratorul face dovada 

obţinerii acordului majorităţii participanţilor la fondul de pensii facultative al cărui prospect se modifică. 
 

Prin acest document, BRD Pensii aduce la cunoştinţă participanţilor Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO 
modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul în vigoare. 

 
În termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicării a prezentului document, participanţii care nu sunt de 

acord cu modificările prospectului trebuie sa notifice, în scris acest fapt administratorului BRD Pensii la adresa Splaiul 
Independentei nr. 15, bloc 100, tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii 
facultative, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina BRD Pensii.  

Neexprimarea de obiecţii din partea participantului este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse 
prospectului. 

În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului, 
solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar 
modificarea prospectului nu are loc. 

 
Faţă de forma prospectului avizata anterior de către ASF vă propunem următoarele modificări: 
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1. Modific ări ale prospectului detaliat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD 
Medio  

 
 

Textul actual Modificare propusă 

1.1  INFORMA ŢII  DESPRE FONDUL  DE 

PENSII  FACULTATIVE  BRD MEDIO 
 

 

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

Prospectul schemei de pensii facultative a fost 
autorizat de C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., denumită în 
cele ce urmează “Autoritatea ” în conformitate cu 
Legea 204/2006 privind pensiile facultative cu 
modificările şi completările ulterioare, denumită în cele 
ce urmează “Legea” şi normele sale de aplicare dintre 
care, în principal, Norma nr. 16/2010 privind 
prospectul schemei de pensii facultative.  

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

1.1  INFORMA ŢII  DESPRE FONDUL  DE PENSII  

FACULTATIVE  BRD MEDIO  

 

 

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

 
Prospectul schemei de pensii facultative a fost autorizat 
de C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., denumită în cele ce 
urmează “Autoritatea ” în conformitate cu Legea 
204/2006 privind pensiile facultative cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în cele ce urmează 
“Legea” şi normele sale de aplicare dintre care, în 
principal, Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei 
de pensii facultative , cu modific ările și complet ările 
ulterioare.  

..................................................................... 
  
1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 
 
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA , denumită în 
cele ce urmează “Administrator ”, este o societate 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/12386/27.06.2007, având cod unic de înregistrare 
22001457, înfiinţată pe perioadă nedeterminată, cu un 
capital social subscris şi vărsat de 23 980 000 lei, şi 
nu are sucursale.  

.................................................................... 
� Capitalul social subscris şi vărsat  al companiei 

este 23.980.000 Lei, împărţit în 239.800 acţiuni 
nominative cu o valoare nominală de 100 Lei pe 
acţiune. Toate acţiunile sunt de acelaşi tip şi 
fiecare acţiune conferă drepturi egale cu drepturile 
conferite de orice altă acţiune. 

 
� Structura ac ţionariatului  Acţiunile emise de 

Administrator sunt subscrise de acţionarii săi, 
după cum urmează: un număr de 122 298 acţiuni, 
respectiv un procent de 51% din capitalul social al 
Administratorului, este subscris de SOGECAP, în 
vreme ce un număr de 117 502 acţiuni, respectiv 
un procent de 49% din capitalul social al 
Administratorului, este subscris de BRD - Groupe 
Société Générale S.A.    

SOGECAP SA: SOGECAP, societate de 
naţionalitate franceză, organizată legal şi 
care funcţionează în conformitate cu legile 
din Franţa, cu sediul social în 50, Avenue 

  
1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 
 
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA , denumită în 
cele ce urmează “Administrator ”, este o societate 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/12386/27.06.2007, având cod unic de înregistrare 
22001457, înfiinţată pe perioadă nedeterminată, cu un 
capital social subscris şi vărsat de 26 980 000 lei, şi nu 
are sucursale.  

.................................................................... 
� Capitalul social subscris şi vărsat  al companiei 

este 26.980.000 Lei, împărţit în 269.800 acţiuni 
nominative cu o valoare nominală de 100 Lei pe 
acţiune. Toate acţiunile sunt de acelaşi tip şi fiecare 
acţiune conferă drepturi egale cu drepturile conferite 
de orice altă acţiune. 

 
� Structura ac ţionariatului  Acţiunile emise de 

Administrator sunt subscrise de acţionarii săi, după 
cum urmează: un număr de 137 598 acţiuni, 
respectiv un procent de 51% din capitalul social al 
Administratorului, este subscris de SOGECAP, în 
vreme ce un număr de 132 202 acţiuni, respectiv un 
procent de 49% din capitalul social al 
Administratorului, este subscris de BRD - Groupe 
Société Générale S.A.    

SOGECAP SA : SOGECAP, societate de 
naţionalitate franceză, organizată legal şi 
care funcţionează în conformitate cu legile 
din Franţa, cu sediul social în Tour D2 - 17 
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du Général de Gaulle 92093 Paris La 
Défense Cédex, număr de înregistrare 
RCS 086 380 730 Nanterre. 

.................................................................... 
 
� Conducere  

.................................................................... 
 
Comitetul de Investiţii este format din: 

Directorul General al 
Administratorului  
Directorul de Investiţii al 
Administratorului  
Directorul de Managementul 
Riscului al Administratorului 
Managerul  de Patrimoniu 
(Asset and Liability Manager 
– ALM) al Grupului 
SOGECAP  
Directorul de investiţii al 
Grupului SOGECAP  
Directorul Executiv Pieţe 
Financiare al BRD Groupe 
Societe Generale. 
Directorul Pieţe de Capital 
(Departament Pieţe 
Financiare) al BRD Groupe 
Societe Generale 

 

bis pl ace des Reflets - 92919 Paris La 
Défense 2 , număr de înregistrare RCS 086 
380 730 Nanterre. 

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

� Conducere  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 INFORMA ŢII  DESPRE BANCA  

DEPOZITAR Ă 

.................................................................... 
� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în 

prezent  A.S.F.:  nr. 20/12.06.2007 
 

1.3 INFORMA ŢII  DESPRE BANCA  

DEPOZITAR Ă 

.................................................................... 
� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în prezent  

A.S.F.:  nr. 6/17.04.2007 
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1.4. INFORMATII  DESPRE AUDITORUL  

FINANCIAR  STATUTAR  AL  FONDULUI 
 
Auditorul financiar statutar al fondului  pentru 

anul 2015:  
� Denumire:  Auditorul Fondului de Pensii este 

Deloitte Audit S.R.L.  
� Cod unic de înregistrare : 7756924 
� Numărul şi data avizului A.S.F.: Nr. 49 din 

01.08.2007 
� Codul de înscriere în Registrul A.S.F. – 

sectorul sistemului de pensii private : AUD-
RO-7769271 

� Pagina de internet : http://www.deloitte.ro 
 

Auditorul financiar statutar al fondului 
începând cu anul 2016: 

� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în 
prezent  A.S.F.: Nr. 39 din 10.07 .2007 

� Codul de înscriere în Registrul A.S.F. – 
sectorul sistemului de pensii private : AUD-
RO-4295287 

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

1.4.  INFORMATII  DESPRE AUDITORUL  

FINANCIAR  STATUTAR  AL  FONDULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditorul financiar statutar al fondului este: 
 

� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în prezent  
A.S.F.: Nr. 1 din 09.01 .2007 

� Codul de înscriere în Registrul A.S.F. – 
sectorul sistemului de pensii private : AUD-
RO-11922130 

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

2.1. GLOSAR DE TERMENI 

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

7. Auditorul statutar extern sau auditorul este 
societatea de audit membră a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, avizată de 
Autoritate sau una din societăţile de audit care 
au fost autorizate, avizate sau supuse unei 
proceduri similare în vederea funcţionării ca 
auditor pe piaţa pensiilor dintr-un stat membru 
al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului 
Economic European. Auditorul Fondului este 
societatea Deloitte Audit  S.R.L. pentru anul  
2015 şi societatea Ernst&Young Assurance 
Services S.R.L. , începând cu anul 2016.  

 
 

2.1. GLOSAR DE TERMENI 

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

7. Auditorul statutar extern sau auditorul este 
societatea de audit membră a Camerei Auditorilor 
Financiari din România, avizată de Autoritate sau 
una din societăţile de audit care au fost autorizate, 
avizate sau supuse unei proceduri similare în 
vederea funcţionării ca auditor pe piaţa pensiilor 
dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau 
aparţinând Spaţiului Economic European. 
Auditorul Fondului este societatea Ernst&Young 
Assurance Services S.R.L.  

 
2.4.1. Aderarea la Fondul de pensii 

 

.................................................................... 
 
Persoanele eligibile pot dobândi calitatea de 
participant la fondul de pensii facultative prin 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

 
2.4.1. Aderarea la Fondul de pensii 

 

.................................................................... 
 
Persoanele eligibile pot dobândi calitatea de participant 
la fondul de pensii facultative prin îndeplinirea cumulativă 
a următoarelor condiţii: 
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• semnarea actului individual de aderare şi 
• plata primei contribuţii la Fondul de pensii. 
 
 
 

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

 

 

• semnarea actului individual de aderare în forma  

autorizat ă de Autoritatatea de Supraveghere  

Financiara  şi 
• plata primei contribuţii la Fondul de pensii. 
 

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

 

Dacă în termen de 6 luni de la data semn ării actului 
individual de aderare, persoana eligibil ă şi/sau 
angajatorul nu vireaz ă prima contribu ţie către fondul 
de pensii facultative, actul individual de aderare 
devine nul de drept.  

 

2.5.3. Modificarea, suspendarea şi încetarea 
plăţii contribu ţiilor 

 

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

 
2.  
În condiţiile în care suma plătită este mai mică decât 
minimul din actul de aderare, însă depăşeşte 
contribuţia minimă stabilită prin prospectul Fondului de 
pensii, Administratorul va contacta participantul în 
vederea soluţionării  situaţiei.  
 

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

 

2.5.3. Modificarea, suspendarea şi încetarea 
plăţii contribu ţiilor 

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

 
2.  
În condiţiile în care suma plătită este mai mică decât 
minimul din actul de aderare, însă depăşeşte contribuţia 
minimă stabilită prin prospectul Fondului de pensii, 
Administratorul va contacta participantul/angajatorul  în 
vederea soluţionării  situaţiei.  
 

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

2.9. REGIMUL FISCAL AL CONTRIBU ŢIILOR 
PARTICIPANŢILOR 

 
Contribuţia participantului la Fondul de pensii este 
deductibilă fiscal în limita unei sume reprezentând 
echivalentul a 400 euro din venitul brut sau venitul 
asimilat acestuia într-un an fiscal. Contribuţia 
angajatorului la fondul de pensii facultative este 
deductibilă fiscal din venitul impozabil în limita 
echivalentă a 400 euro pentru fiecare angajat într-un 
an fiscal. 

 

2.9. REGIMUL FISCAL AL CONTRIBU ŢIILOR 
PARTICIPANŢILOR 

 
Contribuţia participantului la Fondul de pensii este 
deductibilă fiscal în limita unei sume reprezentând 
echivalentul a 400 euro din venitul brut sau venitul 
asimilat acestuia într-un an fiscal. Contribuţia 
angajatorului la fondul de pensii facultative este integral  
deductibilă fiscal din venitul impozabil.. 
 

2.15.4 Comisioanele de tranzac ţionare 
 

Comisioanele de tranzacţionare sunt următoarele: 
• Comisioanele de tranzacţionare aferente 

intermedierii: 
 
 
 
 
 
 
 

2.15.4 Comisioanele de tranzac ţionare 
 

Comisioanele de tranzacţionare sunt următoarele: 
• Comisioanele de tranzacţionare aferente  

intermedierii: 
� pentru titluri de stat p ănă la  

0.002% din valoarea 
tranzactiei  
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• Comisioanele de tranzacţionare aferente 
decontării: 

 
• pentru pieţe străine: 

b) Decontare tranzacţii 
DVP/RVP/FOP 
pentru instrumentele 
financiare emise de 
emitenţi Austria până 
la 15EUR/tranzacţie; 

 
 

• Comisioanele de tranzacţionare aferente 
decontării: 
 

• pentru pieţe străine: 
b) Decontare tranzacţii 

DVP/RVP/FOP pentru 
instrumentele financiare 
emise de emitenţi  din 
Austria până la 
20EUR/tranzacţie; 

 

2.15.7.  Taxa de audit a Fondului de pensii 
 
.................................................................... 

 
Taxa de audit suportată de către fond pentru anul 
2015 este de: 

• 15.800 lei anual (inclusiv TVA).  
 

Începând cu anul 2016 taxa de audit suportată de 
către fond este de: 

• 11.875 lei anual (inclusiv TVA).  

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

2.15.7.  Taxa de audit a Fondului de pensii 
 
.................................................................... 

 
 

 
 
 

 Taxa de audit suportată de către fond este de: 
• 11.875 lei anual (inclusiv TVA).  

 

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

 
2.17.2.   Pensionarea Participantilor 

 

................................................................... 
 
Pentru a primi contravaloarea activului personal net, 
participantul trebuie să depună la sediul 
administratorului fondului de pensii facultative 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. În 
cazul în care participantul este reprezentat prin 
mandatar, mandatarul depune la sediul 
administratorului fondului de pensii facultative cererea 
scrisă prevăzută mai sus însoţită de procura 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. 

 
 
 
 

 
2.17.2.   Pensionarea Participan ților 

 

................................................................... 
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2.17.3.   Invaliditatea participantului 

 
................................................................... 
 
Pentru a primi contravaloarea activului personal net 
participantul, personal sau prin mandatar, având 
procură specială şi autentică trebuie să depună la 
sediul administratorului fondului de pensii facultative o 
cerere scrisă prin care solicită plata lichidităţilor 
băneşti cuvenite însoţită de copia deciziei 
administrative privind acordarea pensiei de 
invaliditate, copia deciziei medicale privind capacitatea 
de muncă, decizie care conţine menţiunea 
«nerevizuibil prin afecţiune» sau «nerevizuibil» 
conform Legii pensiilor publice, după caz, copia actului 
de identitate valabil la data depunerii cererii, cu 
semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea 
reprodusă prin copiere; copia certificatului de 
încadrare în grad de handicap grav sau accentuat 
eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap sau o declaraţie pe 
propria răspundere privind faptul că nu deţine acest 
certificat, după caz. În situaţia în care participantul 
este reprezentat prin mandatar, 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. 
Documentele prevăzute mai sus se prezintă în original 
şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora 
după ce verifică conformitatea cu originalul, sau în 
copie legalizată. 

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

 
2.17.3.   Invaliditatea participantului 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2.17.4.  Decesul Participantului 

 

......................................................................... 
 
 
Pentru a primi contravaloarea activului personal net 
fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar având 
procură specială şi autentică, depune la sediul 
administratorului fondului de pensii facultative o cerere 
scrisă prin care solicită plata lichidităţilor băneşti 
cuvenite însoţită de copia certificatului de 
moştenitor/legatar şi a certificatului de moştenitor 
suplimentar, după caz, sau de copia hotărârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, din care să 
rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte 
cuvenită din activul personal net al participantului 
decedat, copia certificatului de deces, precum şi de 

 
2.17.4.  Decesul Participantului  

......................................................................... 
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copia actului său de identitate, valabil la data 
depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi 
pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. În situaţia 
în care beneficiarul este reprezentat prin mandatar, 
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. 
Documentele prevăzute mai sus se prezintă în original 
şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora 
după ce verifică conformitatea cu originalul, sau în 
copie legalizată. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
2.19.5. Alte obliga ţii de raportare c ătre 

Autoritate 
.......................................................................... 
 

a) Valoarea ratei de rentabilitate a Fondului de 
pensii, determinată potrivit normelor Autorităţii 
şi transmisă către Autoritate trimestrial, în cel 
mult zece zile lucrătoare de la data încheierii 
trimestrului.   
 
 

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

 
 

2.19.5. Alte obliga ţii de raportare c ătre 
Autoritate 

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

b) Valoarea ratei de rentabilitate a Fondului de 
pensii, determinată potrivit normelor Autorităţii şi 
transmisă către Autoritate trimestrial, în ultima zi 
lucr ătoare a fiec ărui trimestru  
 
 
 

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

 
 
2.21 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL  
.......................................................................... 

3. Participantul este de acord ca Administratorul 

să prelucreze datele sale personale 

menţionate mai sus în scopuri legate de 
îndeplinirea obligaţiilor Administratorului 

potrivit prezentului Prospect, pentru 

colectarea contribuţiilor Participanţilor la 

Fondul de pensii, statistici, marketing direct 

din partea Administratorului, precum şi în 

cadrul relaţiilor Administratorului cu autorităţile 

competente, şi în general, în legătură cu 

realizarea unui interes legitim sau cu 

îndeplinirea unei obligaţii legale a 

administratorului 
 
 
 
 

 
 
2.21 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL  
.......................................................................... 

3.  Participantul este de acord ca Administratorul să 

prelucreze datele sale personale menţionate mai 

sus în scopuri legate de îndeplinirea obligaţiilor 
Administratorului potrivit prezentului Prospect, 

pentru colectarea contribuţiilor Participanţilor la 

Fondul de pensii, statistici, marketing direct din 

partea Administratorului, precum şi în cadrul 

relaţiilor Administratorului cu autorităţile 

competente (inclusiv dar nu limitat la Directia 
pentru Eviden ța Persoanelor și Administrarea 
Bazelor de Date din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne in scopul  actualiz ării 
bazelor de date ale participan ților),  şi în 

general, în legătură cu realizarea unui interes 

legitim sau cu îndeplinirea unei obligaţii legale a 
administratorului. 
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2. Modific ări ale prospectului simplificat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii 
Facultative BRD MEDIO 

 

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

 

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

1.1  INFORMA ŢII  DESPRE FONDUL  DE 

PENSII  FACULTATIVE  BRD MEDIO 
 

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

Prospectul schemei de pensii facultative a fost 
autorizat de C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., denumită în 
cele ce urmează “Autoritatea ” în conformitate cu 
Legea 204/2006 privind pensiile facultative cu 
modificările şi completările ulterioare, denumită în cele 
ce urmează “Legea” şi normele sale de aplicare dintre 
care, în principal, Norma nr. 16/2010 privind 
prospectul schemei de pensii facultative.  

 

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

 
 

1.1  INFORMA ŢII  DESPRE FONDUL  DE PENSII  

FACULTATIVE  BRD MEDIO  

 

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

 
Prospectul schemei de pensii facultative a fost autorizat de 
C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., denumită în cele ce urmează 
“Autoritatea ” în conformitate cu Legea 204/2006 privind 
pensiile facultative cu modificările şi completările ulterioare, 
denumită în cele ce urmează “Legea” şi normele sale de 
aplicare dintre care, în principal, Norma nr. 16/2010 privind 
prospectul schemei de pensii facultative , cu modificarile 
și complet ările ulterioare.  

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

 
1.2. INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 

 

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA , denumită în 

cele ce urmează “Administrator ”, este o societate 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J40/12386/27.06.2007, având cod unic de înregistrare 

22001457, înfiinţată pe perioadă nedeterminată, cu un 

capital social subscris şi vărsat de 23 980 000 lei, şi 

nu are sucursale.  
.................................................................... 

 
1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 
 

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE SA, denumită în cele ce urmează 

“Administrator ”, este o societate înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. J40/12386/27.06.2007, având cod unic 

de înregistrare 22001457, înfiinţată pe perioadă 

nedeterminată, cu un capital social subscris şi vărsat de 26 

980 000 lei, şi nu are sucursale.  
 

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

 

1.3 INFORMA ŢII  DESPRE BANCA  

DEPOZITAR Ă 

 

.................................................................... 
� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în 

prezent  A.S.F.:  nr. 20/12.06.2007 

 

 

  1.3 INFORMA ŢII  DESPRE BANCA  

DEPOZITAR Ă 

 

.................................................................... 
� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în prezent  

A.S.F.:  nr. 6/17.04.2007 

 

1.4.INFORMATII  DESPRE  AUDITORUL  

FINANCIAR  STATUTAR  AL  FONDULUI 
 
 

1.4.  INFORMATII  DESPRE  AUDITORUL  

FINANCIAR  STATUTAR  AL  FONDULUI 
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Auditorul fin anciar statutar al fondului  pentru 
anul 2015:  

� Denumire:  Auditorul Fondului de Pensii este 
Deloitte Audit S.R.L.  

� Cod unic de înregistrare : 7756924 
� Numărul şi data avizului A.S.F.: Nr. 49 din 

01.08.2007 
� Codul de înscriere în Registrul A.S.F. – 

sectorul siste mului de pensii private : AUD-
RO-7769271 

� Pagina de internet : http://www.deloitte.ro 

 
Auditorul financiar statutar al fondului 
începând cu anul 2016 : 

 
� Numărul şi data avizului  C.S.S.P.P., în 

prezent A.S.F. : Nr. 39 din 10.07.2007 

� Codul de înscriere în Registrul A.S.F. – 
sectorul sistemului de pensii private : AUD-

RO-4295287 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auditorul financiar statutar al fondului este: 

 
 
 

� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în prezent  
A.S.F.: Nr. 1 din 09.01 .2007 

� Codul de înscriere în Registrul A.S.F. – sectorul 
sistemului de pensii private : AUD-RO-11922130 

 
 
 
 
 
 

 

2.1. GLOSAR  DE TERMENI 
 

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

 

7. Auditorul statutar extern sau auditorul este 

societatea de audit membră a Camerei 

Auditorilor Financiari din România, avizată de 
Autoritate sau societăţi de audit care au fost 

autorizate, avizate sau supuse unei proceduri 

similare în vederea funcţionării ca auditor pe 

piaţa pensiilor dintr-un stat membru al uniunii 

Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 

European. Auditorul Fondului este societatea 

Deloitte Audit  S.R.L. pentru anul 2015 şi 
societatea Ernst&Young Assurance 
Services S.R.L. , începând cu anul 2016;   
 

 
2.1. GLOSAR  DE TERMENI 

 

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

 

7. Auditorul statutar extern sau auditorul este 

societatea de audit membră a Camerei Auditorilor 

Financiari din România, avizată de Autoritate sau 

societăţi de audit care au fost autorizate, avizate 

sau supuse unei proceduri similare în vederea 

funcţionării ca auditor pe piaţa pensiilor dintr-un 

stat membru al uniunii Europene sau aparţinând 

Spaţiului Economic European. Auditorul Fondului 

este societatea Ernst&Young Assurance 
Services S.R.L.  

 

 
2.2.1. Aderarea la Fondul de pensii 

 

.................................................................... 
 
Persoanele eligibile pot dobândi calitatea de 

 
2.2.1. Aderarea la Fondul de pensii 

 

.................................................................... 
 
Persoanele eligibile pot dobândi calitatea de participant la 
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participant la fondul de pensii facultative prin 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

• semnarea actului individual de aderare şi 
• plata primei contribuţii la Fondul de pensii. 
 
 
 

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

 

 

fondul de pensii facultative prin îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii: 

• semnarea actului individual de aderare în forma  

autorizat ă de Autoritatatea de Supraveghere  

Financiar ă şi 
• plata primei contribuţii la Fondul de pensii. 
 

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

Dacă în termen de 6 luni de la data semn ării actului 
individual de aderare, persoana eligibil ă şi/sau 
angajatorul nu vireaz ă prima contribu ţie către fondul 
de pensii facultative, actul individual de aderare devine 
nul de drept.  

 

 
2.3.3.  Modificarea, suspendarea şi încetarea 

plăţii contribu ţiilor  
 

.................................................................... 
 
În condiţiile în care suma plătită este mai mică decât 
minimul din actul de aderare, însă depăşeşte 
contribuţia minimă stabilită prin prospectul fondului de 
pensii facultative, Administratorul va contacta 
participantul / angajatorul în vederea soluţionării  
situaţiei.  

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

 

 
2.3.3.  Modificarea, suspendarea şi încetarea 

plăţii contribu ţiilor  
 

.................................................................... 
 
În condiţiile în care suma plătită este mai mică decât 
minimul din actul de aderare, însă depăşeşte contribuţia 
minimă stabilită prin prospectul fondului de pensii 
facultative, Administratorul va contacta participantul /   
/angajatorul  în vederea soluţionării  situaţiei.  

 

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

 
2.7. REGIMUL FISCAL AL CONTRIBU ŢIILOR 

PARTICIPANŢILOR 
 
Contribuţia participantului la Fondul de pensii este 
deductibilă fiscal în limita unei sume reprezentând 
echivalentul a 400 euro din venitul brut sau venitul 
asimilat acestuia într-un an fiscal. Contribuţia 
angajatorului la fondul de pensii facultative este 
deductibilă fiscal din venitul impozabil în limita 
echivalentă a 400 euro pentru fiecare angajat într-un 
an fiscal. 
 

 

 
2.7. REGIMUL FISCAL AL CONTRIBU ŢIILOR 

PARTICIPANŢILOR 
 

Contribuţia participantului la Fondul de pensii este 
deductibilă fiscal în limita unei sume reprezentând 
echivalentul a 400 euro din venitul brut sau venitul asimilat 
acestuia într-un an fiscal. Contribuţia angajatorului la fondul 
de pensii facultative este integral  deductibilă fiscal din 
venitul impozabil.. 
 

 
2.15.2. Pensionarea Participan ţilor 
 

.................................................................... 
 
 
Pentru a primi contravaloarea activului personal net, 
participantul trebuie să depună la sediul 
administratorului fondului de pensii facultative o cerere 

 
2.15.2. Pensionarea Participan ţilor 

 

.................................................................... 
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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. În 
cazul în care participantul este reprezentat prin 
mandatar, mandatarul depune la sediul 
administratorului fondului de pensii facultative cererea 
scrisă prevăzută mai sus însoţită de procura 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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2.15.3. Invaliditatea participantului 

 

.................................................................... 
 
 
Pentru a primi contravaloarea activului personal net 
participantul, personal sau prin mandatar, având 
procură specială şi autentică trebuie să depună la 
sediul administratorului fondului de pensii facultative o 
cerere scrisă prin care solicită plata lichidităţilor 
băneşti cuvenite, însoţită de copia deciziei 
administrative privind acordarea pensiei de 
invaliditate, copia deciziei medicale privind capacitatea 
de muncă, decizie care conţine menţiunea 
«nerevizuibil prin afecţiune» sau «nerevizuibil» 
conform Legii pensiilor publice, după caz, copia actului 
de identitate valabil la data depunerii cererii, cu 
semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea 
reprodusă prin copiere; copia certificatului de 
încadrare în grad de handicap grav sau accentuat 
eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap sau o declaraţie pe 
propria răspundere privind faptul că nu deţine acest 
certificat, după caz. În situaţia în care participantul 
este reprezentat prin mandatar, 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. 
Documentele prevăzute mai sus se prezintă în original 
şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora 
după ce verifică conformitatea cu originalul, sau în 
copie legalizată. 

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

 
2.15.3. Invaliditatea participantului 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.................................................................... 
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2.15.4. Decesul participantului 

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

 
 
Pentru a primi contravaloarea activului personal net 
fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar având 
procură specială şi autentică, depune la sediul 
administratorului fondului de pensii facultative o cerere 
scrisă prin care solicită plata lichidităţilor băneşti 
cuvenite însoţită de copia certificatului de 
moştenitor/legatar şi a certificatului de moştenitor 
suplimentar, după caz, sau de copia hotărârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, din care să 
rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte 
cuvenită din activul personal net al participantului 
decedat, copia certificatului de deces, precum şi de 
copia actului său de identitate, valabil la data 
depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi 
pagină cu imaginea reprodusă prin copiere. În situaţia 
în care beneficiarul este reprezentat prin mandatar, 
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. 

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

 
2.15.4. Decesul participantului 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.17.5. Alte obliga ţii de raportare c ătre 

Autoritate 

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

 

b) Valoarea ratei de rentabilitate 

Fondului de pensii, determinată 

potrivit normelor Autorităţii şi 

transmisă către Autoritate trimestrial, 

în cel mult zece zile lucrătoare de la 

data încheierii trimestrului.   

 

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

 

2.17.5. Alte obliga ţii de raportare c ătre Autoritate 

 

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

 

b) Valoarea ratei de rentabilitate Fondului de 

pensii, determinată potrivit normelor 

Autorităţii şi transmisă către Autoritate 

trimestrial, în ultima zi lucr ătoare a 

trimestrului.   

 

 

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

 


