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DOCUMENTUL DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR 
 
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 cu privire la capitolul Informaţii despre Fondul de Pensii Facultative BRD 
MEDIO, Informaţii despre Administrator, Structura Portofoliului de Investiţii după Instrumentele Financiare Eligibile și cu privire la 
capitolul Taxa de audit a Fondului de pensii. 
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 (A.S.F.) 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 A.S.F. în baza cererii şi a 
documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea. 

 
BRD Pensii a obţinut avizul prealabil al A.S.F. de modificare a prospectului schemei de pensii facultative: Avizul nr. 315/06.11.2019. 
A.S.F. 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 avizată anterior de către A.S.F. vă propunem următoarele modificări: 
 

1. Modificări ale prospectului detaliat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio  
 
 

Textul actual Modificare propusă 
1.1 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII 

FACULTATIVE BRD MEDIO 
......................................... 

 Numărul Deciziei de Autorizare a prospectului: 
Decizia C.S.S.P.P., în prezent A.S.F. nr. 149 din 
data 18.02.2009, modificat prin:  

Avizul nr. 78 din data 13.10.2011; 
Avizul nr. 14 din data 08.02.2012; 
Avizul nr. 52 din data 25.07.2012; 
Avizul nr. 21 din data 12.07.2013; 
Avizul nr. 11 din data 29.05.2014; 
Avizul nr. 27 din data 30.01.2015;     
Avizul nr. 94 din data 29.03.2016;     
Avizul nr. 350 din data 23.05.2017; 
Avizul nr. 41 din data 28.01.2019; 
 
............................................................ 

1.1 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE BRD MEDIO 
......................................... 

 Numărul Deciziei de Autorizare a prospectului: 
Decizia C.S.S.P.P., în prezent A.S.F. nr. 149 din data 
18.02.2009; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Numărul și Data ultimului aviz de modificare a 
prospectului: Avizul nr. ........ din data ............... 

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

1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 
............................................................ 
 Conducere  
Pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce decurg din calitatea de 
administrator al Fondului de pensii, Administratorul este 
condus de un Consiliu de Administraţie format din 
maximum 5 membri, cu experienţă în sectorul financiar - 
bancar, atât din România cât şi din străinătate. Membrii 
Consiliului de Administraţie al Administratorului sunt 
numiţi de acţionari, unul fiind preşedinte şi unul 
independent, potrivit legislaţiei în vigoare. 
............................................................ 

1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 
............................................................ 
 Conducere  
Pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce decurg din calitatea de 
administrator al Fondului de pensii, Administratorul este 
condus de un Consiliu de Administraţie format din membri, cu 
experienţă în sectorul financiar - bancar, atât din România cât 
şi din străinătate. Membrii Consiliului de Administraţie al 
Administratorului sunt numiţi de acţionari, unul fiind 
preşedinte şi unul independent, potrivit legislaţiei în vigoare. 
 
............................................................ 
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2. Modificări ale prospectului simplificat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO 
 
 

2.7.6.1 STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE INVESTIŢII DUPĂ 

INSTRUMENTELE FINANCIARE ELIGIBILE 
............................................................ 

Prin excepţie de la prevederile menţionate la lit. c), în baza 

hotărârii Consiliului de Administraţie luată pentru fiecare 

instrument financiar în parte, pentru o perioadă de 2 ani, dar 

nu mai târziu de 09.09.2015, 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: 

1. statul român deţine, direct sau indirect, o 

participaţie de minimum 33% din capitalul 

social al emitentului respectiv; 

2. media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exerciţii 

financiare ale emitentului respectiv este de 

minimum 500 milioane lei; 

3. 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 la finalul perioadei 
de 2 ani pot fi păstrate până la maturitate. 
............................................................ 

2.7.6.1 STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE INVESTIŢII DUPĂ 

INSTRUMENTELE FINANCIARE ELIGIBILE 
............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 

2.14.7 Taxa de audit a Fondului de pensii 

........................................... 
 Taxa de audit suportată de către Fond este de: 

 11.875 lei anual (inclusiv TVA).  
 
 

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

2.14.7 Taxa de audit a Fondului de pensii 

........................................... 
Taxa de audit suportată de către Fond pentru anul 2019 este  în 
valoare de 11.875 lei/an (inclusiv TVA).  
Începând cu anul 2020 taxa de audit suportată de către Fond  

va fi în valoare de  16.958 lei/an (inclusiv TVA).  

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

Textul actual Modificare propusă 
1.1 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII 

FACULTATIVE BRD MEDIO 
......................................... 

 Numărul Deciziei de Autorizare a prospectului: 
Decizia C.S.S.P.P., în prezent A.S.F. nr. 149 din 
data 18.02.2009, modificat prin:  

Avizul nr. 78 din data 13.10.2011; 
Avizul nr. 14 din data 08.02.2012; 
Avizul nr. 52 din data 25.07.2012; 
Avizul nr. 21 din data 12.07.2013; 
Avizul nr. 11 din data 29.05.2014; 
Avizul nr. 27 din data 30.01.2015;     
Avizul nr. 94 din data 29.03.2016;     
Avizul nr. 350 din data 23.05.2017; 
Avizul nr. 41 din data 28.01.2019; 

1.1 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII 
FACULTATIVE BRD MEDIO 
......................................... 

 Numărul Deciziei de Autorizare a 
prospectului: Decizia C.S.S.P.P., în prezent 
A.S.F. nr. 149 din data 18.02.2009; 
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............................................................ 

 Numărul  și Data ultimului aviz de 
modificare a prospectului: Avizul nr. ........ din 
data ............... 

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

2.5.4 STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE INVESTIŢII  
............................................................ 

Prin excepţie de la prevederile menţionate la lit. c), în baza 

hotărârii Consiliului de Administraţie luată pentru fiecare 

instrument financiar în parte, pentru o perioadă de 2 ani, dar 

nu mai târziu de 09.09.2015, 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: 

4. statul român deţine, direct sau indirect, o 

participaţie de minimum 33% din capitalul 

social al emitentului respectiv; 

5. media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exerciţii 

financiare ale emitentului respectiv este de 

minimum 500 milioane lei; 

6. 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 la finalul perioadei 
de 2 ani pot fi păstrate până la maturitate. 
............................................................ 

2.5.4 STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE INVESTIŢII  
............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 


