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BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., cu sediul în Str. 

Gheorghe Polizu Nr. 58-60, Etaj 8 (Zona 1, 2 și 4), Sector 1, 011062, București, România, 

având cod unic de înregistrare 22001457, număr de ordine la Registrul Comerțului 

J40/12386/27.06.2007, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat 

BRD. 

 

Având în vedere prevederile Normei ASF nr. 22/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor 

de pensii private în titlturi de stat. 

 

 

 

 

 

ANUNȚĂ 

 

 

 

Aplicarea începând cu data 17.06.2021 a prevederilor Normei ASF nr. 22/2020, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza căreia, pe o periodă de doi ani, până cel tâziu la 

10.04.2022, administratorul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 

S.A., poate decide să investească în titlturi de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice din 

România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic 

European, în procent mai mare de 70% din valoarea totală a activelor Fondului de Pensii 

Administrat Privat BRD, prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În termen de 180 de zile calendaristice de la data de 09.04.2022, respectiv până cel târziu la 

data de 07.10.2022, administratorul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii 

Private S.A. are obligația de a se încadra în limitele prevăzute la art. 25 din Legea nr. 

411/2004 și de Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de 

pensii private, cu modificările și completările ulterioare, și în limitele stabilite prin prospectul 

schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD. 
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