
DOCUMENTUL DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR 
 

În urma modificărilor legislaţiei secundare in domeniul pensiilor facultative, respectiv apariţia Normei nr. 
8/2013 (Norma 8/2013), pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor 
de pensii private (Norma 11/2011) şi a deciziei BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA 
(BRD Pensii) de a aplica derogarea prevăzută de Norma 8/2013 se modifică Prospectul schemei de pensii facultative 
al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Pensii.  

De  asemenea, prospectul schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio se 
modifică cu privire la: 

- denumirea autorităţii de supraveghere; 
- conducerea executivă a BRD S.A.F.P.P. S.A.; 
- comisionul de depozitare. 

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 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. 5/25.03.2014 
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: 
 

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  
………………………………………………………… 

� Numele Fondului de Pensii Facultative: Fond de 
Pensii Facultative BRD MEDIO 

� Gradul de risc al fondului: Pe baza structurii 
standard a portofoliului urmărit şi conform 
criteriilor de risc prevăzute de normele emise de 
C.S.S.P.P., gradul de risc asociat cu Fondul de 
Pensii este MEDIU. 

� Numărul Deciziei de Autorizare a Fondului de 
Pensii Facultative BRD MEDIO: nr. 411 din data 
19.05.2009 

� Codul de înscriere în Registrul Comisiei: FP3-
1133 

� Numărul Deciziei de Autorizare a prospectului: 
nr. 149din data18.02.2009, 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 

Prospectul schemei de pensii facultative, a fost autorizat de 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
(denumită în cele ce urmează “Comisia”) 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.  
Prezentul document, prospectul detaliat al schemei fondului 
de pensii facultative „Fond de Pensii Facultative BRD 
MEDIO”, denumit în cele ce urmează “Prospect”, a fost 
realizat şi propus de BRD SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE SA şi autorizat de Comisie. Prospectul detaliat 
va fi înmânat, la cerere, fiecărui participant sau potenţial 
participant al fondului de pensii facultative „Fond de Pensii 
Facultative BRD MEDIO”, denumit în cele ce urmează 
„Fondul” sau „Fondul de pensii”. 

1.1 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII 

FACULTATIVE BRD MEDIO  
………………………………………………………… 

� Numele Fondului de Pensii Facultative: Fond de 
Pensii Facultative BRD MEDIO 

� Gradul de risc al fondului: Pe baza structurii standard 
a portofoliului urmărit şi conform criteriilor de risc 
prevăzute de normele emise de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, gradul de risc asociat cu 
Fondul de Pensii este MEDIU. 

� Numărul Deciziei de Autorizare a Fondului de Pensii 
Facultative BRD MEDIO: Decizia C.S.S.P.P., în 
prezent A.S.F., nr. 411 din data 19.05.2009 

� Codul de înscriere în Registrul A.S.F. – sectorul 
sistemului de pensii private: FP3-1133 

� Numărul Deciziei de Autorizare a prospectului: 
Decizia C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., nr. 149 din 
data18.02.2009, 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.   din data   

 
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.  
 
Prezentul document, prospectul detaliat al schemei fondului de 
pensii facultative „Fond de Pensii Facultative BRD MEDIO”, 
denumit în cele ce urmează “Prospect”, a fost realizat şi propus 
de BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE SA şi autorizat de C.S.S.P.P., în prezent 
A.S.F. Prospectul detaliat va fi înmânat, la cerere, fiecărui 
participant sau potenţial participant al fondului de pensii 
facultative „Fond de Pensii Facultative BRD MEDIO”, denumit 
în cele ce urmează „Fondul” sau „Fondul de pensii”. 
 

1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 
………………………………………………………… 
� Codul de Înscriere în Registrul Comisiei SAP – RO-

22013894 
� Numărul Deciziei de Autorizare a BRD SOCIETATE 

DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE SA: nr.148 din 18.02.2009 
 

………………………………………………………… 
� 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 5 

1.2 INFORMAŢII DESPRE ADMINISTRATOR 
………………………………………………………… 
� Codul de Înscriere în Registrul A.S.F. – sectorul 

sistemului de pensii private SAP – RO-22013894 
� Numărul Deciziei de Autorizare a BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE SA: Decizia C.S.S.P.P., în prezent A.S.F., 
nr.148 din 18.02.2009 

………………………………………………………… 
� 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 5 membri, 



membri, profesionişti cu experienţă în sectorul financiar, 
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. 
Conducerea executivă este formată din Directorul General 
şi Directorul Executiv care au dreptul de a reprezenta 
Societatea în faţa terţilor. 
…………………………………………………… 

profesionişti cu experienţă în sectorul financiar, 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. 

 
Conducerea executivă este asigurară de Directorul General care 
are dreptul de a reprezenta Societatea în faţa terţilor. 
 
………………………………………………………… 

1.3 INFORMAŢII DESPRE BANCA DEPOZITARĂ 
 
Depozitarul este definit de lege ca fiind instituţia de credit 
din România, autorizată de Banca Naţională din România, 
în conformitate cu legislaţia bancară, ori sucursala din 
România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului 
Economic European, avizată de Comisie pentru activitatea 
de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre 
păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele unui fond de 
pensii facultative. 

� Denumire Depozitarul Fondului de pensii este 
Banca Comercială Română S.A. 

� Cod unic de înregistrare 361757 
� Numărul şi data avizului Comisiei: nr. 

20/12.06.2007 
� Codul de înscriere în Registrul Comisiei: nr. 

DEP-RO-374136 
� Pagina de internet: www.bcr.ro  

1.3 INFORMAŢII DESPRE BANCA DEPOZITARĂ 
 
Depozitarul este definit de lege ca fiind instituţia de credit din 
România, autorizată de Banca Naţională din România, în 
conformitate cu legislaţia bancară, ori sucursala din România a 
unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată 
de Autoritate pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, 
căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, 
toate activele unui fond de pensii facultative. 
 

� Denumire Depozitarul Fondului de pensii este Banca 
Comercială Română S.A. 

� Cod unic de înregistrare 361757 
� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în prezent 

A.S.F.: nr. 20/12.06.2007 
� Codul de înscriere în Registrul A.S.F. – sectorul 

sistemului de pensii private: nr. DEP-RO-374136 
� Pagina de internet: www.bcr.ro  

 
1.4 INFORMAŢII DESPRE AUDITORUL FINANCIAR 

STATUTAR AL FONDULUI  
 

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

� Cod unic de înregistrare: 7756924 
� Numărul şi data avizului Comisiei: Nr. 49 din 

01.08.2007 
� Codul de înscriere în Registrul Comisiei: AUD-

RO-7769271 
� Pagina de internet: http://www.deloitte.ro 

 
Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi 
supravegherii sistemului de pensii private din România este 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
(www.csspp.ro) 

1.4 INFORMAŢII DESPRE AUDITORUL FINANCIAR 

STATUTAR AL FONDULUI  
 

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

� Cod unic de înregistrare: 7756924 
� Numărul şi data avizului C.S.S.P.P., în prezent 

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 

 
Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi 
supravegherii sistemului de pensii private din România este 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară(www.asfromania.ro) 

2.1 GLOSAR DE TERMENI 
 
În conformitate cu Legea nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificările şi completările ulterioare, 
termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentului 
Prospect au următoarele înţelesuri: 
…………………………………………………… 
5. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate 
de administrare a investiţiilor, o societate de asigurări, 
autorizate conform legislaţiei care reglementează domeniile 
în care activează, a căror autorizaţie este în vigoare şi care 

2.1 GLOSAR DE TERMENI 
 
În conformitate cu Legea nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificările şi completările ulterioare, termenii şi 
expresiile folosite în cuprinsul prezentului Prospect au 
următoarele înţelesuri: 
…………………………………………………… 
5. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de 
administrare a investiţiilor, o societate de asigurări, autorizate 
conform legislaţiei care reglementează domeniile în care 
activează, a căror autorizaţie este în vigoare şi care sunt 



sunt autorizate, în conformitate cu prevederile Legii 
204/2006, privind pensiile facultative cu modificările şi 
completările ulterioare, de Comisia de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri 
de pensii facultative şi, opţional, pentru a furniza pensii 
private. Administratorul este BRD SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE SA, o societate de pensii autorizată în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind 
pensiile facultative cu modificările şi completările 
ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii 
facultative; 
6. depozitarul  reprezintă instituţia de credit din România, 
autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate 
cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei 
instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, 
avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit 
legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de 
siguranţă, toate activele unui fond de pensii facultative. 
Depozitarul Fondului este Banca Comercială Română 
S.A..  
7. auditorul statutar extern sau auditorul este societatea de 
audit membră a Camerei Auditorilor Financiari din 
România, avizată de Comisie 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. 
…………………………………………………… 
11. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

- autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, 
independentă, autofinanţată, cu personalitate juridică, a 
cărei autoritate se exercită pe întreg teritoriul României şi 
care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
…………………………………………………… 
14. 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 supravegheat şi reglementat de 
Comisie; 
15. Fondul de pensii reprezintă Fond de Pensii Facultative 
BRD MEDIO, fond de pensii facultative constituit prin 
contract de societate civilă, încheiat între participanţi, în 
conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la 
societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile Legii şi 
normelor Comisiei; 

autorizate, în conformitate cu prevederile Legii 204/2006, privind 
pensiile facultative cu modificările şi completările ulterioare, de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a administra 
fonduri de pensii facultative şi, opţional, pentru a furniza pensii 
private. Administratorul este BRD SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE 
SA, o societate de pensii autorizată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative cu 
modificările şi completările ulterioare, de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară pentru a administra fonduri de pensii 
facultative; 
 
 
6. depozitarul  reprezintă instituţia de credit din România, 
autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu 
legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de 
credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau 
aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Autoritate, 
pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt 
încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele 
unui fond de pensii facultative. Depozitarul Fondului este Banca 
Comercială Română S.A..  
 
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. 
 
…………………………………………………… 
11. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea 
administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate 
juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită 
atribuţiile potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 
93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările șșșși 
completările ulterioare, care preia toate atribuţiile şi 
prerogativele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
(C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 
(C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private (C.S.S.P.P.); 
…………………………………………………… 
14. 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 
supravegheat şi reglementat de Autoritate; 
 
15. Fondul de pensii reprezintă Fond de Pensii Facultative BRD 
MEDIO, fond de pensii facultative constituit prin contract de 
societate civilă, încheiat între participanţi, în conformitate cu 
prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă 
particulară şi cu dispoziţiile Legii şi normelor Autorităţii; 
…………………………………………………… 



…………………………………………………… 
17. instrumentele financiare derivate reprezintă 
instrumentele definite la pct. 16 de mai sus, literele d) şi g) 
combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente 
calificate astfel prin reglementări ale Comisiei Naţionale ale 
Valorilor Mobiliare 
…………………………………………………… 
22. Normele Comisiei sau normele reprezintă normele 
emise de Comisie în aplicarea Legii; 
…………………………………………………… 

17. instrumentele financiare derivate reprezintă 
instrumentele definite la pct. 16 de mai sus, literele d) şi g) 
combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate 
astfel prin reglementări ale A.S.F. care vizează sectorul 
instrumentelor şi investiţiilor financiare; 
…………………………………………………… 
22. Normele Autorităţii sau normele reprezintă normele emise de 
Autoritate în aplicarea Legii; 
…………………………………………………… 

2.3 PROFILUL DE RISC AL FONDULUI DE PENSII 
 
Contribuţiile colectate în fond vor fi investite în 
instrumentele financiare selectate de Administrator. 
Instrumentele financiare selectate pentru investiţii vor urma 
evoluţiile şi riscurile de piaţă. Pe baza structurii standard a 
portofoliului prezentată în Prospect şi conform criteriilor de 
risc prevăzute de normele emise de C.S.S.P.P., gradul de 
risc asociat cu Fondul de pensii este MEDIU. 

2.3 PROFILUL DE RISC AL FONDULUI DE PENSII 
 
Contribuţiile colectate în fond vor fi investite în instrumentele 
financiare selectate de Administrator. Instrumentele financiare 
selectate pentru investiţii vor urma evoluţiile şi riscurile de piaţă. 
Pe baza structurii standard a portofoliului prezentată în Prospect 
şi conform criteriilor de risc prevăzute de normele emise de 
Autoritate, gradul de risc asociat cu Fondul de pensii este 
MEDIU. 

2.5.3 Modificarea, suspendarea şi încetarea plăţii 
contribuţiilor 
…………………………………………………… 
În situaţia în care plata contribuţiei la Fondul de Pensii 
Facultative nu este efectuată în totalitate până la data limită 
stabilită de lege pentru plata contribuţiilor la asigurările 
sociale obligatorii, Administratorul va notifica participantul, 
angajatorul şi Comisia despre neîndeplinirea obligaţiei de 
plată către Fondul de pensii, dar nu mai târziu de 30 de zile 
calendaristice. Dacă neîndeplinirea obligaţiei de plată către 
Fondul de pensii se menţine pe o perioadă mai mare de 3 
luni consecutive, iar participantul şi/sau angajatorul nu au 
înştiinţat în scris administratorul cu privire la suspendarea 
plăţii contribuţiilor, începând din a patra lună 
Administratorul va considera că participantul a decis 
suspendarea plăţii contribuţiilor şi va notifica participantul, 
angajatorul şi Comisia despre suspendare.  
…………………………………………………… 

2.5.3 Modificarea, suspendarea şi încetarea plăţii 
contribuţiilor 
…………………………………………………… 
În situaţia în care plata contribuţiei la Fondul de Pensii 
Facultative nu este efectuată în totalitate până la data limită 
stabilită de lege pentru plata contribuţiilor la asigurările sociale 
obligatorii, Administratorul va notifica participantul, angajatorul 
şi Autoritatea despre neîndeplinirea obligaţiei de plată către 
Fondul de pensii, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice. 
Dacă neîndeplinirea obligaţiei de plată către Fondul de pensii se 
menţine pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive, iar 
participantul şi/sau angajatorul nu au înştiinţat în scris 
administratorul cu privire la suspendarea plăţii contribuţiilor, 
începând din a patra lună Administratorul va considera că 
participantul a decis suspendarea plăţii contribuţiilor şi va 
notifica participantul, angajatorul şi Autoritatea despre 
suspendare.  
…………………………………………………… 

2.4.1 Aderarea la Fondul de pensii 
Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual 
de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa 
la fondul de pensii facultative. Aderarea la un fond de pensii 
facultative este o opţiune individuală, oferirea oricărui fel 
de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o 
convinge să adere sau să rămână participant fiind interzisă, 
în conformitate cu Art. 97 din Lege. 
…………………………………………………… 

2.4.1 Aderarea la Fondul de pensii 
Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de 
aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la 
fondul de pensii facultative. Aderarea la un fond de pensii 
facultative este o opţiune individuală, oferirea de beneficii 
colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau 
să rămână participant fiind interzisă, în conformitate cu Art. 97 
din Lege. 
…………………………………………………… 

2.6.1 Obligaţii 
 
Participantul la Fondul de pensii are următoarele obligaţii: 
…………………………………………………… 

• Orice alte obligaţii rezultate din prevederile Legii, 
normelor emise de Comisie şi ale 
Prospectului. 

2.6.1 Obligaţii 
 
Participantul la Fondul de pensii are următoarele obligaţii: 
…………………………………………………… 

• Orice alte obligaţii rezultate din prevederile Legii, 
normelor emise de Autoritate şi ale 
prospectului. 

2.6.2 Drepturi 
 

2.6.2 Drepturi 
 



Participantul la Fondul de pensii are următoarele drepturi: 
…………………………………………………… 

• Orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, 
ale normelor emise de Comisie şi ale prospectului 
schemei de pensii facultative. 

Participantul la Fondul de pensii are următoarele drepturi: 
…………………………………………………… 

• Orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale 
normelor emise de Autoritate şi ale prospectului 
schemei de pensii facultative. 

2.7.2 Informaţii din Declaraţia privind politica de 
investiţii 
…………………………………………………… 
Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de 
pensii facultative nu reprezintă o garanţie pentru realizarea 
obiectivelor investiţionale ale Fondului de pensii. 
 
Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de 
pensii facultative nu implică în niciun fel aprobarea, 
evaluarea sau garantarea de către Comisie a calităţii 
plasamentului în instrumente financiare.  
 

2.7.2 Informaţii din Declaraţia privind politica de investiţii 
 
…………………………………………………… 
Autorizarea de către Autoritate a prospectului schemei de pensii 
facultative nu reprezintă o garanţie pentru realizarea obiectivelor 
investiţionale ale Fondului de pensii. 
 
Autorizarea de către Autoritate a prospectului schemei de pensii 
facultative nu implică în niciun fel aprobarea, evaluarea sau 
garantarea de către Autoritate a calităţii plasamentului în 
instrumente financiare.  
 

2.7.3 Instrumente financiare eligibile pentru investiţiile 
Fondului de pensii 
 
Instrumentele financiare în care se fac plasamentele sunt 
cele stabilite de Norma 11 / 2011 emisă de C.S.S.P.P. 
privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii 
private, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
următoarele limite maxime:  
…………………………………………………… 

2.7.3 Instrumente financiare eligibile pentru investiţiile 
Fondului de pensii 
 
Instrumentele financiare în care se fac plasamentele sunt cele 
stabilite de Norma 11 / 2011 privind investirea şi evaluarea 
activelor fondurilor de pensii private, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu următoarele limite maxime:  
…………………………………………………… 

2.7.4 Interdicţii referitoare la investiţiile Fondului de 
pensii. Active neeligibile şi tranzacţii interzise 
 
Activele Fondului de pensii nu pot fi investite în : 
…………………………………………………… 

• orice alte active stabilite de Comisie. 
Activele Fondului de pensii nu pot fi înstrăinate : 

a) Administratorului sau auditorului Fondului de 
pensii; 

b) Depozitarului; 
c) Administratorului special al Fondului de pensii; 
d) Membrilor Consiliului Comisiei şi personalului 

Comisiei; 
e) Persoanelor afiliate entităţilor enumerate mai sus; 
f) Oricăror alte persoane sau entităţi prevăzute de 

normele Comisiei. 
Activele fondului de pensii facultative nu pot constitui 
garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub 
sancţiunea nulităţii. 

2.7.4 Interdicţii referitoare la investiţiile Fondului de pensii. 
Active neeligibile şi tranzacţii interzise 
 
Activele Fondului de pensii nu pot fi investite în : 
…………………………………………………… 

• orice alte active stabilite de Autoritate. 
Activele Fondului de pensii nu pot fi înstrăinate : 

a) Administratorului sau auditorului Fondului de pensii; 
b) Depozitarului; 
c) Administratorului special al Fondului de pensii; 
d) Membrilor Consiliului Autorităţii şi personalului 

Autorităţii; 
e) Persoanelor afiliate entităţilor enumerate mai sus; 
f) Oricăror alte persoane sau entităţi prevăzute de normele 

Autorităţii. 
 
Activele fondului de pensii facultative nu pot constitui garanţii şi 
nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea 
nulităţii. 

2.7.6.1 Structura portofoliului de investiţii după 
instrumentele financiare eligibile 
…………………………………………………… 
 

2.7.6.1 Structura portofoliului de investiţii după 
instrumentele financiare eligibile 
…………………………………………………… 
Administratorul poate investi activele fondului de pensii 
facultative numai în obligaţiuni ori în alte titluri de creanţă 
ale emitenţilor din state aparţinând Uniunii Europene sau 
Spaţiului Economic European ori din state terţe, care au 
calificativul investment grade, cu excepţia: 
    a) titlurilor de stat emise de statul român şi a obligaţiunilor 
emise de autorităţi ale administraţiei publice locale; 



    b) obligaţiunilor corporatiste ale emitenţilor din România 
care au garanţia explicită şi integrală a statului român; 
    c) obligaţiunilor 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. 
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. 

2.7.10 Schimbarea declaraţiei privind politica de 
investiţii 
…………………………………………………… 
În conformitate cu prevederile din legislaţia aplicabilă, 
politica de investiţii a Fondului de pensii va fi revizuită cel 
puţin o dată la trei ani în scopul menţinerii evoluţiei 
Fondului de pensii în obiectivul asumat prin prezentul 
Prospect. Pentru modificarea politicii de investiţii 
Administratorul va obţine acordul Comisiei şi va informa 
participanţii în legătură cu noua politica investiţională, 
potrivit legislaţiei aplicabile. 

2.7.10 Schimbarea declaraţiei privind politica de investiţii 
 
…………………………………………………… 
În conformitate cu prevederile din legislaţia aplicabilă, politica de 
investiţii a Fondului de pensii va fi revizuită cel puţin o dată la 
trei ani în scopul menţinerii evoluţiei Fondului de pensii în 
obiectivul asumat prin prezentul Prospect. Pentru modificarea 
politicii de investiţii Administratorul va obţine acordul 
Autorităţiişi va informa participanţii în legătură cu noua politica 
investiţională, potrivit legislaţiei aplicabile. 

2.7.11Transparenţa Fondului de pensii 
…………………………………………………… 
De asemenea, Administratorul poate oferi participanţilor 
sau beneficiarilor Fondului de pensii, la cerere, informaţii 
suplimentare cu privire la situaţia individuală a contului 
propriu, în schimbul unui preţ definit anual de Comisie. 

2.7.11 Transparenţa Fondului de pensii 
…………………………………………………… 
De asemenea, Administratorul este obligat să ofere, 
participanţilor sau beneficiarilor Fondului de pensii, la cererea 
acestora, informaţii suplimentare privind participarea acestora 
la Fondul de pensii contra cost, cuantumul tarifului neputând 
depăşi costul efectiv al punerii la dispozițțțție a informațțțțiilor. 

2.10.1 Descrierea unităţilor de fond  
…………………………………………………… 
Procedurile de calcul a valorii activului net şi al valorii 
unitare a activului net sunt în conformitate cu normele 
Comisiei, precum şi modalitatea şi termenele publicării 
acestei valori. 

2.10.1 Descrierea unităţilor de fond  
…………………………………………………… 
Procedurile de calcul a valorii activului net şi al valorii unitare a 
activului net sunt în conformitate cu normele Autorităţii, precum 
şi modalitatea şi termenele publicării acestei valori. 

2.10.2 Valoarea unităţii de fond  2.10.2 Valoarea unităţii de fond  



…………………………………………………… 
Valoarea activului net al Fondului de pensii şi a unităţii de 
fond sunt calculate de către Administrator şi de către 
Depozitar în fiecare zi, potrivit prevederilor legislaţiei 
aplicabile, şi transmise către Comisie în aceeaşi zi.   
…………………………………………………… 
Valoarea activului net al Fondului de pensii şi a unităţii de 
fond sunt publicate săptămânal pe pagina de web a 
Administratorului. 

…………………………………………………… 
Valoarea activului net al Fondului de pensii şi a unităţii de fond 
sunt calculate de către Administrator şi de către Depozitar în 
fiecare zi, potrivit prevederilor legislaţiei aplicabile, şi transmise 
către Autoritate în aceeaşi zi.   
…………………………………………………… 

2.11 CALCULUL RATEI ANUALE A RENTABILITĂŢII 

FONDULUI 
 
După ce Administratorul va încasa contribuţii timp de 24 de 
luni, va calcula şi va publica trimestrial pe pagina sa de 
internet rata rentabilităţii Fondului de pensii, în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu normele Comisiei, 
după transmiterea ratei de rentabilitate calculate către 
Comisie. 
Administratorul calculează şi raportează trimestrial 
Comisiei rata de rentabilitate a fondului de pensii în ultima 
zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 
24 de luni anterioare datei efectuării calculului. 
…………………………………………………… 

2.11 CALCULUL RATEI ANUALE A RENTABILITĂŢII 

FONDULUI 
 
După ce Administratorul va încasa contribuţii timp de 24 de luni, 
va calcula şi va publica trimestrial pe pagina sa de internet rata 
rentabilităţii Fondului de pensii, în conformitate cu legislaţia 
aplicabilă şi cu normele Autorităţii, după transmiterea ratei de 
rentabilitate calculate către Autoritate. 
 
Administratorul calculează şi raportează trimestrial Autorităţii 
rata de rentabilitate a fondului de pensii în ultima zi lucrătoare a 
fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare 
datei efectuării calculului. 
…………………………………………………… 

2.15.2 Comisionul de depozitare 
 
Comisionul de depozitare este la 0,15% pe an aplicat la 
valoarea medie a activului net al Fondului, dar nu mai mult 
de 9 000 EUR/ an. 

2.15.2 Comisionul de depozitare 
 
Comisionul de depozitare este de 9 000 EUR/ an. 

2.17.1 Aspecte generale 
…………………………………………………… 
Organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 
reglementate şi supravegheate de Comisie urmează a fi 
reglementate prin lege specială. 

2.17.1 Aspecte generale 
…………………………………………………… 
Organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 
reglementate şi supravegheate de Autoritate urmează a fi 
reglementate prin lege specială. 

2.17.2 Pensionarea Participanţilor 
 
Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea 
participantului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii 
cumulative: 

a) Participantul a împlinit vârsta de 60 ani; 
b) Au fost plătite minimum 90 contribuţii lunare; 
c) Activul personal este cel puţin egal cu suma 

necesară obţinerii pensiei facultative minime 
prevăzute prin normele adoptate de Comisie. 

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

2.17.2 Pensionarea Participanţilor 
 
Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea 
participantului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii 
cumulative: 

a) Participantul a împlinit vârsta de 60 ani; 
b) Au fost plătite minimum 90 contribuţii lunare; 
c) Activul personal este cel puţin egal cu suma necesară 

obţinerii pensiei facultative minime prevăzute prin 
normele adoptate de Autoritate. 

…………………………………………………… 
Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi 
supravegheate de Autoritate participantul primeşte suma 
existentă în contul său, ca plată unică. 

2.17.3 Invaliditatea participantului 
În cazul în care participantul beneficiază de pensie de 
invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea 
activităţii, definite potrivit Legii nr. 263/2010, privind 
sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
participantul va avea dreptul la una dintre următoarele: 

2.17.3 Invaliditatea participantului 
În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate 
pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite 
potrivit Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, participantul 
va avea dreptul la una dintre următoarele: 
…………………………………………………… 



…………………………………………………… 
b) Plata unei pensii facultative, dacă activul său personal 
este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei 
facultative minime, potrivit legii speciale privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 
facultative reglementate şi supravegheate de către Comisie.  
În cazul pierderii totale a capacităţii de muncă, respectiv în 
cazul invalidităţii de grad I sau de grad II, participantul va 
avea dreptul să primească contravaloarea activului său 
personal net, în conformitate cu normele Comisiei.   
…………………………………………………… 
Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi 
supravegheate de Comisie participantul primeşte suma 
existentă în contul său, ca plată unică. 
…………………………………………………… 
 

b) Plata unei pensii facultative, dacă activul său personal este cel 
puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei facultative minime, 
potrivit legii speciale privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de plată a pensiilor facultative reglementate şi 
supravegheate de către Autoritate.  
În cazul pierderii totale a capacităţii de muncă, respectiv în cazul 
invalidităţii de grad I sau de grad II, participantul va avea dreptul 
să primească contravaloarea activului său personal net, în 
conformitate cu normele Autorităţii.   
…………………………………………………… 
Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi 
supravegheate de Autoritate participantul primeşte suma 
existentă în contul său, ca plată unică. 
…………………………………………………… 
 

2.17.4 Decesul participantului 
…………………………………………………… 
Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi 
supravegheate de Comisie beneficiarul primeşte suma 
cuvenită, ca plată unică. 
…………………………………………………… 

2.17.4 Decesul participantului 
…………………………………………………… 
Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi 
supravegheate de Autoritate beneficiarul primeşte suma 
cuvenită, ca plată unică. 
…………………………………………………… 

2.18 GARANŢII OFERITE DE ADMINISTRATOR 
 
În vederea protejării intereselor participanţilor şi 
beneficiarilor Fondului de pensii, Administratorul 
garantează participarea la constituirea Fondului de garantare 
a pensiilor reglementat şi supravegheat de Comisie.  
Administratorul garantează pentru cazul de deces şi pentru 
cazul deschiderii dreptului la pensie facultativă ca suma 
minimă de plată nu poate fi mai mică decât suma 
contribuţiilor la fondul de pensii facultative, din care se 
deduc cheltuielile aferente fondului precum şi cheltuielile 
generate de plata sumelor respective către participant. 
 
 
 
Administratorul constituie provizioane tehnice pentru 
acoperirea riscurilor aferente garantării. Activele constituirii 
provizionului tehnic provin din resursele proprii ale 
administratorului. Activele care acoperă provizionul tehnic 
sunt active a căror valoare corespunde sumei rezultate din 
calculul provizionului tehnic pentru fond. Activele sunt 
diversificate astfel încât să se evite concentrarea pe un 
emitent sau un grup de emitenţi respectând următoarele 
reguli: 
a)nu mai mult de 5% din volumul activelor care acoperă 
provizionul tehnic într-un singur emitent, cu excepţia 
titlurilor emise de administraţia publică centrală; 
b)nu mai mult de 10 % din volumul activelor care acoperă 
provizionul tehnic într-un grup de emitenţi, cu excepţia 
titlurilor emise de administraţia publică centrală; 
c)nu mai mult de 30% din volumul activelor care acoperă 
provizionul tehnic în active denominate în altă monedă 

2.18 GARANŢII OFERITE DE ADMINISTRATOR 
 
 
 
 
 
Administratorul garantează pentru cazul de deces şi pentru cazul 
deschiderii dreptului la pensie facultativă ca suma minimă de 
plată nu poate fi mai mică decât suma contribuţiilor la fondul de 
pensii facultative, din care se deduc cheltuielile aferente fondului 
precum şi cheltuielile generate de plata sumelor respective către 
participant. 
 
2.18.1 Acoperirea riscurilor aferente garantării 

 
Administratorul constituie provizioane tehnice pentru acoperirea 
riscurilor aferente garantării. Activele constituirii provizionului 
tehnic provin din resursele proprii ale administratorului. Activele 
care acoperă provizionul tehnic sunt active a căror valoare 
corespunde sumei rezultate din calculul provizionului tehnic 
pentru fond. Activele sunt diversificate astfel încât să se evite 
concentrarea pe un emitent sau un grup de emitenţi respectând 
următoarele reguli: 
a)nu mai mult de 5% din volumul activelor care acoperă 
provizionul tehnic într-un singur emitent, cu excepţia titlurilor 
emise de administraţia publică centrală; 
b)nu mai mult de 10 % din volumul activelor care acoperă 
provizionul tehnic într-un grup de emitenţi, cu excepţia titlurilor 
emise de administraţia publică centrală; 
c)nu mai mult de 30% din volumul activelor care acoperă 
provizionul tehnic în active denominate în altă monedă decât 
moneda în care sunt exprimate obligaţiile. 



decât moneda în care sunt exprimate obligaţiile. 
2.19.2 Raport anual 
 
Administratorul va publica, anual, până la data de 31 mai, 
un raport anual cu informaţii corecte şi complete despre 
activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent. 
Administratorul trebuie să facă această informaţie 
disponibilă oricărei persoane care solicită dobândirea 
calităţii de participant la Fondul de pensii.   
În fiecare an, Administratorul va pune raportul la dispoziţia 
Comisiei şi a oricărui participant la Fondul de pensii.   

2.19.2 Raport anual 
 
Administratorul va publica, anual, până la data de 31 mai, un 
raport anual cu informaţii corecte şi complete despre activitatea 
desfăşurată în anul calendaristic precedent. Administratorul 
trebuie să facă această informaţie disponibilă oricărei persoane 
care solicită dobândirea calităţii de participant la Fondul de 
pensii.   
În fiecare an, Administratorul va pune raportul la dispoziţia 
Autorităţii şi a oricărui participant la Fondul de pensii.   

2.19.4 Raportul asupra investiţiilor 
Administratorul va transmite lunar către Comisie un raport 
privind investiţiile Fondului de pensii, întocmit pe baza unui 
raport-cadru furnizat de Comisie, al cărui conţinut minim 
este determinat prin Lege.   

2.19.4 Raportul asupra investiţiilor 
Administratorul va transmite lunar către Autoritate un raport 
privind investiţiile Fondului de pensii, întocmit pe baza unui 
raport-cadru furnizat de Autoritate, al cărui conţinut minim este 
determinat prin Lege.   

2.19.5 Alte obligaţii de raportare către Comisie  
 
În afara raportărilor şi informaţiilor transmise potrivit 
prevederilor de mai sus, Administratorul trebuie să 
transmită către Comisie şi următoarele raportări, documente 
şi informaţii: 
…………………………………………………… 
b) Valoarea ratei de rentabilitate a Fondului de pensii, 
determinată potrivit normelor Comisiei şi transmisă către 
Comisie trimestrial, în cel mult zece zile lucrătoare de la 
data încheierii trimestrului.   
c) Balanţa de verificare analitică a Fondului de pensii, cu 
soldurile lunare ale conturilor de venituri şi cheltuieli 
închise, situaţia detaliată a investiţiilor şi informaţii despre 
participanţii la Fondul de pensii, întocmite conform 
legislaţiei aplicabile şi depuse la Comisie lunar, până la data 
de 25 iulie din luna următoare lunii pentru care sunt 
întocmite.  

2.19.5 Alte obligaţii de raportare către Autoritate 
 
În afara raportărilor şi informaţiilor transmise potrivit 
prevederilor de mai sus, Administratorul trebuie să transmită 
către Autoritate şi următoarele raportări, documente şi 
informaţii: 
…………………………………………………… 
b) 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.   
c) Balanţa de verificare analitică a Fondului de pensii, cu 
soldurile lunare ale conturilor de venituri şi cheltuieli închise, 
situaţia detaliată a investiţiilor şi informaţii despre participanţii la 
Fondul de pensii, întocmite conform legislaţiei aplicabile şi 
depuse la Autoritate lunar, până la data de 25 din luna următoare 
lunii pentru care sunt întocmite. 

 
2.19.6 Obligaţii de informare către participanţii la 

Fondul de pensii 
• Informaţii gratuite 

…………………………………………………… 

 
2.19.6 Obligaţii de informare către participanţii la Fondul 
de pensii 
• Informaţii gratuite 
…………………………………………………… 
Administratorul are obligaţia de a publica săptămânal pe 
lpagina proprie de web, www.brdpensii.ro, următoarele  
informaţii: 
a) valoarea activului total al fondului de pensii facultative; 
b) valoarea activului net al fondului de pensii facultative; 
c) numărul total de unităţi de fond total al fondului de pensii 
facultative; 
d) valoarea unitară a activului net. 

2.20.2 Avizarea prealabilă a modificării Prospectului de 
către Comisie 
 
Comisia hotărăşte cu privire la eliberarea avizului prealabil 
de modificare a Prospectului schemei de pensii facultative. 
În acest scop, Administratorul va depune la Comisie o 
cerere scrisă în acest sens, împreună cu documentele 
necesare, aşa cum sunt acestea indicate în normele 
Comisiei. Comisia va lua o decizie cu privire la cererea de 

2.20.2 Avizarea prealabilă a modificării Prospectului de către 
Autoritate 
 
Autoritatea hotărăşte cu privire la eliberarea avizului prealabil 
de modificare a Prospectului schemei de pensii facultative. În 
acest scop, Administratorul va depune la Autoritate o cerere 
scrisă în acest sens, împreună cu documentele necesare, aşa cum 
sunt acestea indicate în normele Autorităţii. Autoritatea va lua 
o decizie cu privire la cererea de modificare a Prospectului în 



 
 

2. Se modifica Prospectul simplificat al schemei de pensii facultative al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio in 
concordanta cu modificările mai sus menţionate ale Prospectului detaliat. 

modificare a Prospectului în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. 

termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii 
documentaţiei complete.  

20.3 Informarea participanţilor la Fondul de pensii cu 
privire la modificările propuse 

 
În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data 
obţinerii avizului prealabil al Comisiei, Administratorul 
informează participanţii şi beneficiarii acestora cu privire la 
propunerile de modificare a Prospectului.  
…………………………………………………… 

2.20.3 Informarea participanţilor la Fondul de pensii 
cu privire la modificările propuse 

 
În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obţinerii 
avizului prealabil al Autorităţii, Administratorul informează 
participanţii şi beneficiarii acestora cu privire la propunerile de 
modificare a Prospectului. 
…………………………………………………… 

2.20.4 Obţinerea acordului participanţilor la Fondul 
de pensii. Aprobarea modificărilor la Prospect. 

Comisia autorizează modificarea Prospectului schemei de 
pensii facultative numai după ce Administratorul face 
dovada obţinerii acordului majorităţii participanţilor la 
Fondul de pensii. 
Acordul se consideră obţinut dacă numărul opoziţiilor 
formulate de participanţi este mai mic de 50% din numărul 
total al participanţilor la Fondul de pensii. Participanţii care 
nu şi-au exprimat opoziţia în scris, în termenul de 30 de zile 
de la data informării, se consideră că sunt de acord cu 
propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii 
facultative. Administratorul va întocmi un proces-verbal cu 
opoziţiile înregistrate nu mai devreme de 15 zile de la data 
la care expiră termenul în care participanţii pot face opoziţie 
scrisă faţă de modificările propuse de Administrator, 
indicând în acest proces-verbal că a obţinut acordul a 
jumătate plus unu din participanţii la Fondul de pensii faţă 
de modificările propuse. Procesul-verbal va fi semnat şi 
ştampilat de către reprezentantul legal al Administratorului. 
…………………………………………………… 

2.20.4 Obţinerea acordului participanţilor la Fondul de 
pensii. Aprobarea modificărilor la Prospect. 
Autoritatea avizează modificarea Prospectului schemei de pensii 
facultative numai după ce Administratorul face dovada obţinerii 
acordului majorităţii participanţilor la Fondul de pensii. 
Acordul se consideră obţinut dacă numărul opoziţiilor formulate 
de participanţi este mai mic de 50% din numărul total al 
participanţilor la Fondul de pensii. Participanţii care nu şi-au 
exprimat opoziţia în scris, în termenul de 30 de zile 
calendaristice de la data informării, se consideră că sunt de 
acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de 
pensii facultative. Administratorul va întocmi un proces-verbal 
cu opoziţiile înregistrate nu mai devreme de 15 zile 
calendaristice de la data la care expiră termenul în care 
participanţii pot face opoziţie scrisă faţă de modificările propuse 
de Administrator, indicând în acest proces-verbal că a obţinut 
acordul a jumătate plus unu din participanţii la Fondul de pensii 
faţă de modificările propuse. Procesul-verbal va fi semnat şi 
ştampilat de către reprezentantul legal al Administratorului. 
 
…………………………………………………… 

2.20.5 Publicarea modificărilor la Prospect 
 
Prospectul schemei de pensii facultative cu modificările 
aprobate de Comisie este publicat cu respectarea normelor 
Comisiei privind informaţiile conţinute în materialele 
publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi 
administrarea acestora.   
…………………………………………………… 

2.20.5 Publicarea modificărilor la Prospect 
 
Prospectul schemei de pensii facultative cu modificările aprobate 
de Autoritate este publicat cu respectarea normelor Autorităţii 
privind informaţiile conţinute în materialele publicitare 
referitoare la fondurile de pensii facultative şi administrarea 
acestora.   
…………………………………………………… 

2.20.6 Modificarea Prospectului ca urmare a 
apariţiei unor acte normative 

În cazul în care modificarea Prospectului devine necesară ca 
urmare a apariţiei unor acte normative, aceste modificări se 
vor realiza fără a mai fi necesară îndeplinirea procedurilor 
de obţinere a acordului majorităţii participanţilor. 
Administratorul va solicita Comisiei aprobarea Prospectului 
conţinând modificările impuse de actele normative apărute 
în termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a 
actelor normative.   

2.20.6 Modificarea Prospectului ca urmare a 
apariţiei unor acte normative 

În cazul în care modificarea Prospectului devine necesară ca 
urmare a apariţiei unor acte normative, aceste modificări se vor 
realiza fără a mai fi necesară îndeplinirea procedurilor de 
obţinere a acordului majorităţii participanţilor. Administratorul 
va solicita Autorităţii aprobarea Prospectului conţinând 
modificările impuse de actele normative apărute în termen de 30 
zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actelor normative.   


