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1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 INFORMAŢII DESPRE FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO  
Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO este un fond de pensii facultative administrat în conformitate cu 
Legea 204/2006 privind pensiile facultative cu modificările şi completările ulterioare, de către BRD 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA, societate de naţionalitate 
română, organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/12386/27.06.2007, având cod unic de înregistrare 22001457. 
 
� Numele Fondului de Pensii Facultative : Fond de Pensii Facultative BRD MEDIO 
� Gradul de risc al fondului : Pe baza structurii standard a portofoliului urmărita 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 s istemului 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 

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  

 

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 

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSI I 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 29 980 000 lei, şi nu are sucursale.  
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSI I PRIVATE SA este Administratorul 

fondului de pensii facultative „Fond de Pensii Facultative BRD MEDIO” 
� Date de contact : Splaiul Independenţei nr.15, Bloc 100, Tronson 1, etaj 6, sector 5, Bucureşti, România 

Telefon: 021 408 29 00  
Fax: 021 408 29 20  
Pagina de internet:www.brdpensii.ro 
E-mail:office.brdpensii@brd.ro 
 

� 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 

� Codul de Înscriere în Registrul A.S.F. – sectorul s istemului de pensii private SAP – RO-22013894 

1.3 INFORMAŢII DESPRE BANCA DEPOZITAR Ă 

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 
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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 Comercial ă Român ă 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 s istemului 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 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 s istemului 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. 

2. PRINCIPIILE SCHEMEI DE PENSII PRIVATE, ALE POLITICI I DE INVESTIŢII, MODUL DE 
ADMINISTRARE AL FONDULUI DE PENSII, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR PREVĂZUTE 
ÎN CONTRACTUL DE ADMINISTRARE  

2.1 GLOSAR DE TERMENI 

În conformitate cu Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative cu modificările şi completările ulterioare, 

termenii şi expresiile folosiţi în cuprinsul prezentului Prospect au următoarele înţelesuri: 

 

1. activele Fondului de pensii reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare 
derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor; 

2. activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de 

fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond; 

3. activul net total al Fondului de pensii la o anumită dată reprezintă valoarea care se obţine prin 

deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată; 

4. actul individual de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între persoana fizică şi administrator, 

care conţine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei 

de pensii; 

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 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 

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 
Comercial ă Român ă S.A..  
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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. ;   

8. angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă 

pe bază de contract individual de muncă, potrivit Codului Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările ulterioare; 

9. beneficiarul reprezintă moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil; 
10. beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele 

care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative; 
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 și 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.); 

 

12. contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între Administrator şi participant, care are ca 

obiect administrarea Fondului de pensii; 

13. contribuţiile reprezintă sumele plătite de participanţi şi/sau în numele acestora la Fondul de pensii; 

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 si normelor Autorităţii; 

16. instrumentele financiare înseamnă: 

a) valori mobiliare; 

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; 

c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi 

certificate de depozit; 

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; 

e) contracte forward pe rata dobânzii; 

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; 

g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu 

decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata 

dobânzii; 

h) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru al 

Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau pentru care s-a făcut o 

cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă; 

17. instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la pct. 16 de mai sus, literele d) si 

g) combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale A.S.F. 

care vizează sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare; 

18. agenţii de rating - agenţiile internaţionale de evaluare a riscului ale căror calificative sunt luate în 

considerare la încadrarea instrumentelor financiare în categoria investment grade sunt Fitch, Moody's 

şi Standard & Poor's; 

19. investment grade reprezintă calificativul de performanţă acordat unei emisiuni de instrumente 

financiare sau, în lipsa acestuia, emitentului de către agenţiile de rating, conform grilelor de evaluare 

specifice acestora  
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20. abatere pasivă de la limitele investiţionale reprezintă depăşirea ori scăderea faţă de limitele 

investiţionale, apărută fără ca administratorul să cumpere sau să vândă instrumentele financiare 

respective;  

21. Legea reprezintă Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

22. Normele Autorităţii sau normele reprezintă normele emise de Autoritate în aplicarea Legii; 

23. participantul reprezintă persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la 

Fondul de pensii şi care are în viitor un drept la o pensie facultativă; 

24. pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi 

distinct de cea furnizată de sistemul public; 
25. prospectul reprezintă prezentul document, care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai 

schemei de pensii facultative;  

26. rata de rentabilitate a Fondului de pensii reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor 

zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 de luni; randamentul zilnic al Fondului de pensii este egal cu 

raportul dintre valoarea unei unităţi de fond din ziua respectivă şi valoarea unităţi de fond din ziua 

precedentă; 

27. riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate; 

28. schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora 

administratorul colectează şi investeşte activele Fondului de pensii, în scopul dobândirii de către 

participanţi a unei pensii facultative; 

29. statul membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului 

Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala structură administrativă 
sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă; 

30. valoarea unităţii de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii 

facultative la o anumită dată şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată. 

2.2 CONDIŢIILE DE DOBÂNDIRE A CALIT ĂŢII DE PARTICIPANT 
 
Pentru a dobândi calitatea de participant la Fond o persoană trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate 
prevăzute la art. 74 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se face printr-o declaraţie pe proprie răspundere a participantului, 

care este dată la momentul completării actului individual de aderare la Fondul de pensii şi ataşată acestuia.   

2.2.1 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 unei persoane cu scopul de a o convinge să adere 

sau să rămână participant fiind interzisă, în conformitate cu Art. 97 din Lege. 

Toţi participanţii la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament 

nediscriminatoriu de către Administrator. 

 

Persoanele eligibile pot dobândi calitatea de 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. 

 

Înainte de aderarea la Fondul de pensii, potenţialul participant va fi informat de către agentul de marketing al 

Administratorului despre conţinutul şi termenii Prospectului Fondului de pensii. 

 

Actul individual de aderare va fi semnat personal de participant, nefiind permisă semnarea acestuia prin 

reprezentare. Actul individual de aderare este un act juridic încheiat în scris între persoana eligibilă şi 
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Administrator, care conţine consimţământul persoanei faţă de contractul de societate civilă şi faţă de 

Prospectul Fondului de pensii, precum şi declaraţia participantului de primire a unor copii a acestor 

documente. Actul individual de aderare este completat de către persoana eligibilă care aderă sau de către 

reprezentantul Administratorului – agentul de marketing persoană fizică - pe baza informaţiilor oferite de către 

acesta.   

 

Persoana care aderă la Fondul de pensii va semna personal actul individual de aderare în două exemplare 

originale, dintre care unul îi revine în calitate de participant, altul revine Administratorului.  

În situaţia în care angajatorul constituie şi virează contribuţia către Fond, persoana eligibilă trebuie să predea 

acestuia o copie a actului individual de aderare. 
 

Calitatea de participant se menţine şi în cazul în care se suspendă sau încetează plata contribuţiilor către 

Fondul de pensii, cu excepţia cazului în care participantul a solicitat un transfer de lichidităţi băneşti către un 

alt fond de pensii facultative. 

2.3 INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CONTRIBUŢII 

Contribuţiile participanţilor la Fondul de pensii se stabilesc şi se plătesc în lei. 

2.3.1 Limitele contribu ţiei 

Contribuţia maximă legală la Fondul de pensii este de 15% din salariul brut lunar al participantului sau din 

venitul asimilat acestuia.  

Contribuţia minimă lunară la Fondul de pensii va fi de 50 lei. 

Contribuţia lunară a participanţilor la Fondul de pensii va fi determinată ca o sumă fixă şi va fi înscrisă în Actul 

individual de aderare a participantului la Fondul de pensii. Contribuţia lunară poate fi împărţită între participant 

şi angajator, potrivit contractului colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat de 

angajator cu reprezentanţii angajaţilor.  

2.3.2 Modalitatea de plat ă a contribu ţiilor la Fondul de pensii 

Pe baza actului individual de aderare, contribuţiile lunare se reţin şi se virează de către angajator sau de către 

participant, după caz, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în contul Fondului de pensii 

specificat în Actul individual de aderare. Plata contribuţiei se face lunar, până la data limită stabilită de lege 

pentru plata contribuţiilor la asigurările sociale obligatorii.  

 

Încasările se fac în contul colector al Fondului. Plata se consideră încasată de către Administrator doar dacă 

au fost urmate indicaţiile specificate în documentele de plată şi a fost posibilă identificarea plăţii. Nu se 

acceptă plăţi parţiale sau neconforme cu informaţiile transmise de participanţi Administratorului. Odată 

identificate, Administratorul va transforma sumele în unităţi de fond în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile şi cu cele ale prezentului Prospect.  

În cazul în care vor exista diferenţe între sumele stabilite prin actul individual de aderare şi sumele plătite, 

Administratorul va contacta plătitorul (angajatorul sau participantul) pentru soluţionarea diferenţelor.  

Dacă nu se poate face soluţionarea diferenţelor şi plătitorul nu a putut fi contactat, sumele plătite vor fi 

returnate integral sau parţial de Administrator plătitorului, în maxim 4 (patru) zile lucrătoare de la data 

încasării sumei respective în contul colector al Fondului.  

 

Participantul care a fost detaşat într-o altă ţară poate plăti în continuare contribuţia la Fondul de pensii pe 

durata detaşării. 

2.3.3 Modificarea, suspendarea şi încetarea pl ăţii contribu ţiilor 

Participantul la Fondul de pensii are posibilitatea, în orice moment, fără ca activul său net să fie afectat, să 

modifice, să suspende sau să înceteze plata contribuţiei la Fondul de pensii printr-o notificare adresată 

Administratorului şi angajatorului. Modificarea, suspendarea sau încetarea plăţii contribuţiei va avea efect 

după 30 de zile de la data notificării.  
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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.  

Plata contribuţiei va fi suspendată fără ca activul personal al participantului şi calitatea de participant să fie 

afectate. Participantul va fi notificat asupra faptului că plata contribuţiei este suspendată ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiei de plată a acesteia şi, de asemenea, asupra faptului că reluarea plăţii contribuţiilor se 

poate face odată cu înştiinţarea prealabilă Administratorului. 

 

Modificarea contribuţiei se va încadra în limita maximă prevăzută de Lege, şi anume 15% din venitul brut al 

participantului sau nivelul maxim prevăzut de legislaţia aplicabilă la momentul modificării contribuţiei.  

2.4 OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PARTICIPANTULUI 

2.4.1 Obliga ţii 

Participantul la Fondul de pensii are următoarele obligaţii: 

• Sa plătească contribuţia stabilită în actul individual de aderare; 

• Să înştiinţeze în scris administratorul şi angajatorul, după caz, cu privire la orice modificare a 
valorii contribuţiei, precum şi cu privire la suspendarea sau încetarea plăţii acesteia, cu cel puţin 30 
de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării plăţii contribuţiei; 

• Să înştiinţeze în scris administratorul cu privire la reluarea plăţii contribuţiei după perioada de 
suspendare sau încetare a plăţii acesteia; 

• Să înştiinţeze în scris administratorul şi angajatorul cu privire la orice modificare a datelor sale 
personale şi să transmită documentele doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
producerea acestora; 

• Să depună la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de 
pensie facultativă; 

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

2.4.2 Drepturi 

Participantul la Fondul de pensii are următoarele drepturi: 

• Dreptul la o pensie facultativă sau la plata activului personal net de la data îndeplinirii condiţiilor 

prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

• Dreptul de proprietate asupra activului său personal; 

• Dreptul de a fi informat în conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

• Dreptul de a se transfera la alt fond de pensii facultative,  
• Orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Autoritate şi ale 

prospectului schemei de pensii facultative. 

2.5 INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE INVESTIŢII A FONDULUI 

Condiţiile de desfăşurare a activităţii şi de organizare a politicii de administrare a activelor şi gestionare a 

riscurilor aferente acestora sunt în conformitate cu legislaţia privind fondurile de pensii facultative din 

România. 

2.5.1 Principii investi ţionale 

Obiectivul Politicii de investiţii a Fondului de Pensii îl reprezintă investirea resurselor financiare disponibile ale 

participanţilor în sistemul de pensii facultative pe pieţele financiare cu scopul declarat al obţinerii unor venituri 

suplimentare la vârsta pensionării.  

Politica de investiţii adoptată de Fond constă în investirea resurselor acestuia preponderent în titluri de stat.   



 10

Pentru celelalte active financiare avute în vedere în structura portofoliului se va urmări dispersia riscului pe 

mai multe sectoare economice, pe diverse clase de active, pe tipuri de emitenţi, pe diverse pieţe ale ţărilor din 

Uniunea Europeană precum şi pe pieţe financiare ale statelor terţe. Administratorul Fondului urmăreşte zilnic 

evoluţia structurii Fondului de pensii, plasând resursele acestuia în acord cu strategia generală stabilită de 

Comitetul de investiţii, acţionând prin vânzarea şi cumpărarea diverselor titluri financiare în condiţiile oferite 

de evoluţia acestora pe aceste pieţe. Politica de investiţii va avea în vedere menţinerea nivelului de risc 

asumat în prezentul Prospect, respectiv nivelul de risc mediu.  

 

2.5.2 Informa ţii din Declara ţia privind politica de investi ţii 

În avantajul participanţilor şi ţinând cont de nivelul de risc asumat, structura portofoliului va fi concentrată 

către emitenţi cu potenţial de creştere pe termen mediu şi lung şi al căror nivel de lichiditate va permite 

accesul uşor în piaţă, fără costuri suplimentare. De asemenea, luând în calcul orizontul de administrare şi 

obiectivele de performanţă, Administratorul va diversifica activele, astfel încât se va evita expunerea excesivă 

pe un anumit activ. 

 

Performanţele Fondului de pensii vor fi influenţate pe termen scurt, mediu şi lung de evoluţiile pieţelor 

financiare pe care Fondul va face plasamente. Performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor 

viitoare. 

 
Instrumentele financiare derivate sunt admise în alcătuirea structurii fondului de pensii facultative doar în 
măsura în care contribuie exclusiv la scăderea riscului valutar prin tranzacţii cu instrumente financiare 
derivate de tipul contracte futures şi opţiuni realizate numai pe pieţe reglementate în condiţiile existenţei în 
portofoliul fondului a activului suport. În cazul în care protejarea portofoliului în condiţiile menţionate anterior 
nu este posibilă, datorită faptului că piaţa reglementată respectivă nu este suficient de lichidă, pentru a 
asigura posibilitatea iniţierii sau lichidării la orice moment a unor astfel de tranzacţii, vor putea fi utilizate 
instrumente financiare derivate de tipul forward şi swap, negociate în afara pieţei reglementate, cu 
respectarea prevederilor legislaţiei secundare în domeniu.  
 

Activele şi pasivele fiecărui fond de pensii facultative sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct, 

separat de celelalte activităţi şi de contabilitatea proprie a administratorului, fără posibilitatea transferului între 

fonduri sau între fonduri şi administrator. 

 

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.  

2.5.3 Pieţele financiare pe care investe şte Administratorul 

Activele Fondului de Pensii facultative vor fi investite pe pieţe financiare din: 

• România; 

• State Membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; 

• State terţe. 

 
Administratorul investeşte activele fondului de pensii în instrumente tranzacţionate pe piaţa primară, pe piaţa 
reglementată şi pe piaţa secundară bancară. 

2.5.4 Structura portofoliului de investi ţii ale Administratorului 

2.5.4.1 Structura portofoliului de investi ţii dup ă instrumentele financiare eligibile 

În funcţie de natura instrumentelor financiare în care Administratorul poate investi, procentele minime şi 

maxime admise sunt: 
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Tip de instrument financiar 
Mini

m 
admi
s în 
fond 

Maxim 
admis 
în fond 

a) Instrumente ale pieţei monetare, cu respectarea următoarelor sub limite: 0 20% 

I. Conturi în lei sau valute liber convertibile la bănci autorizate să funcţioneze pe 
teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European; 

0 5 % 

II. Depozite în lei sau valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcţioneze pe 
teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European; 

0 % 20 %

III. Certificate de trezorerie admise la tranzacţionare si care se tranzacţionează  pe o 
piaţă reglementată sau pe o piaţa secundară bancară din România, din state 
membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic 
European ; 

0 % 20 % 

b) Titluri de stat, inclusiv certificatele de trezorerie menţionate la lit. a) pct. III, din 
România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 
European,  

40 % 70 % 

c) Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice 
locale din România sau statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe 
o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din 
state aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 30 % 

d) Valori mobiliare admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă 
reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state 
aparţinând Spaţiului Economic European, cu respectarea următoarelor sub limite: 

0 % 35 % 

I. Acţiuni şi drepturi admise la tranzacționare și care se tranzacționează pe o piaţă 
reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European 

0 % 35 %

II. Obligaţiuni corporatiste, cu excepţia obligaţiunilor care presupun sau încorporează 
un instrument derivat 

0 % 30 % 

e) Titluri de stat emise de state terţe, admise la tranzacţionare şi care se 
tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii 
Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 15 % 

f) Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice 
locale din state terţe, admise la tranzacţionare și care se tranzacționează pe o piaţă 
reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state 
aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 10 % 

g) Obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale,altele decât cele 
menţionate la lit. h), admise la tranzacţionare și care se tranzacționează pe o piaţă 
reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state 
aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 5 % 

h) Obligaţiuni emise de către Banca Mondială, Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, admise la tranzacţionare 
și care se tranzacționează pe o piaţă reglementată din România, din state membre 
ale Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European; 

0 % 15 % 

i) Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori 
mobiliare, exclusiv ETF, din România sau state membre ale Uniunii Europene  

0 % 5 % 

 

Administratorul fondului de pensii facultative are obligaţia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea 

de la gradul de risc declarat în prospectul schemei de pensii în maximum 60 de zile calendaristice de la data 

depăşirii/scăderii pasive peste/sub limitele aferente gradului de risc declarat. 

 

În cazul în care în procesul de investire sunt depăşite în mod pasiv limitele prevăzute în tabelul de mai sus şi 

cele de la punctul 2.5.4.2, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depăşirii limitei, administratorul 

fondului de pensii facultative are obligaţia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la limitele 

investiţionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi în prospectul schemei de pensii facultative cu excepţia 

limitelor prevăzute la punctul 2.5.4.2. b) ultimul punct pentru care termenul este de 360 zile calendaristice. 
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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. 

 

2.5.4.2 Structura portofoliului de investi ţii dup ă natura emitentului de 
instrumente financiare 

a) În funcţie de natura emitentului de instrumente în care Administratorul poate investi, procentele maxime 

admise sunt: 

• 5% din activele Fondului pot fi investite într-un singur emitent  

• 10% din activele Fondului în activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate lor. 
b) Fondul de pensii facultative nu poate deţine mai mult de: 
 

• 10% din numărul total de acțiuni emise de un emitent, urmând ca în calculul acestui procent 
să intre atât acțiunile ordinare, cât și acţiunile preferențiale; 

• 10% din acţiunile preferențiale ale unui emitent; 
• 25% din titlurile de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare  
• 10% din obligaţiunile unui emitent, cu excepția titlurilor de stat. 

 

2.5.5 Riscuri investi ţionale  
Factori de risc 
 

Riscurile la care este supus Fondul de pensii pot fi structurate astfel: 

• Riscul sistematic , nediversificabil determinat de: evoluţia macroeconomică a economiei naţionale şi 

a Uniunii Europene, riscul modificării dobânzii de piaţă, riscul modificării negative a cotaţiilor acţiunilor 

şi obligaţiunilor din portofoliu, creşterea inflaţiei, evoluţia nefavorabilă a ratei de schimb valutar; 

• Riscul nesistematic , diversificabil determinat de riscul de plasament - unele plasamente se pot 

dovedi în timp neprofitabile, riscul de concentrare, de lichiditate etc;  

• Riscul legislativ  determinat, de exemplu, de modificări ale procentului maxim admis al activelor sau 

a metodologiei de calcul a activului net etc. 
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2.5.6 Transparen ţa Fondului  

Administratorul are obligaţia de a face publice informaţii referitoare la activitatea sa de administrare a 

Fondului de pensii conform legislaţiei aplicabile şi prevederilor prezentului Prospect.  

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 dispoziţie a informaţiilor. 

2.6 REGIMUL FISCAL AL OPERA ŢIUNILOR FONDULUI DE PENSII 

Investiţiile activelor şi rezultatul investiţiilor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit până la 

momentul plăţii dreptului cuvenit participanţilor şi beneficiarilor. 

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. 

2.8 CALCULUL VALORII NETE A ACTIVULUI ŞI A UNITĂŢII DE FOND 

2.8.1 Descrierea unit ăţilor de fond  
Valoarea unităţii de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului la o anumită dată şi 
numărul total de unităţi de fond la aceeaşi dată. 

 
Procedurile de calcul a valorii activului net a activelor şi al valorii unităţii de fond sunt în conformitate cu 
normele Autorităţii; participantul poate verifica, în orice moment, evoluţia activului personal net. 

2.8.2 Valoarea unit ăţii de fond  

Valoarea netă a unităţii de fond este calculată zilnic, astfel:  

- Valoarea totală a activelor Fondului de pensii se calculează zilnic prin însumarea tuturor 

activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile legale in 

vigoare; 

- Valoarea netă a activelor Fondului de pensii se calculează prin scăderea obligaţiilor din 

valoarea totală a activelor Fondului de pensii; 

Valoarea netă a activelor fondului = Valoarea totală a activelor – Valoarea obligaţiilor 

- Valoarea unitară a activului net = Valoarea netă a activelor / Numărul total de unităţi de fond. 

 

Valoarea unitară a activului net se calculează zilnic şi este valabilă pentru ziua anterioară efectuării calculului.   

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.   

Valoarea unitară a activului net se calculează şi se înregistrează cu 6 zecimale în evidenţele Fondului de 

pensii. 

2.9 CALCULUL RATEI ANUALE A RENTABILIT ĂŢII 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. 
 
Rata de rentabilitate se calculează pe baza valorii unitare a activului net, calculată şi raportată de către 
administrator şi de către depozitarul fondului de pensii în ultima zi lucrătoare a trimestrului. 
 
Administratorul publică rata de rentabilitate a fondului de pensii pe care îl administrează în a patra zi 
lucrătoare de la încheierea trimestrului. 
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2.10 CONTUL INDIVIDUAL AL PARTICIPAN ŢILOR 

Fiecare participant la Fondul de pensii are un cont individual, în care este ţinută evidenţa activului său 

personal.  

 

Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate face obiectul unei 

executări silite sau al unei tranzacţii, sub sancţiunea nulităţii actelor respective. Activul personal nu poate fi 

gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub 

sancţiunea nulităţii. Activul personal este folosit numai pentru obţinerea unei pensii facultative. 

2.11 MODALITATEA DE TRANSFORMARE ÎN UNIT ĂŢI DE FOND A CONTRIBUŢIILOR ŞI 
TRANSFERURILOR DE LICHIDITĂŢI ÎN CONTURILE INDIVIDUALE ALE 
PARTICIPANŢILOR  

Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti se colectează pe baza codului numeric personal în conturile 

individuale ale participanţilor la Fondul de pensii. După colectarea acestora, Administratorul va deduce din 

sumele brute colectate comisionul său de administrare.   

 

Numărul de unităţi de fond reprezintă diferenţa dintre numărul total de unităţi emise şi numărul total de unităţi 

de fond anulate ca urmare a plăţii drepturilor, în caz de deces al participantului, sau a transferului activului 

personal al acestuia. 

 
Contribuţiile la Fond şi transferurile de lichidităţi băneşti se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale 
acestora, calculate cu 6 zecimale, în maxim 4 (patru) zile lucrătoare de la data încasării acestora. Convertirea 
contribuţiei în unităţi de fond se face prin împărţirea acesteia la valoarea unităţii de fond certificată de 
Depozitar ( ultima valoare unitară a activului net raportată şi certificată de către depozitar). 

Valoarea unitară a activului net se calculează în fiecare zi lucrătoare şi este valabilă pentru ziua lucrătoare 

anterioară efectuării calculului 

 

Numărul de unităţi de fond care este obţinut astfel este adăugat numărului de unităţi de fond deja înregistrat 

în contul individual al participantului la Fondul de pensii.  

2.12 RESURSELE FINANCIARE ALE FONDULUI DE PENSII 
 

Resursele financiare ale Fondului de pensii se constituie din : 

 

1) Contribuţiile nete ale participanţilor convertite în unităţi de fond; 

2) Drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie; 

3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate la termen; 

4) Sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la punctele 1-3. 
 

2.13 NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR FONDULUI DE PENSII 

Enumerarea cheltuielilor 
Cheltuielile legate de administrare suportate de Fondul de pensii sunt următoarele: 

• Comision de administrare 

• Comisionul de depozitare; 

• Comision pentru păstrarea în siguranţă a valorilor mobiliare; 

• Comisioanele de tranzacţionare; 

• Comisioane bancare; 

• Taxele de auditare ale Fondului de pensii. 

2.14 MODALITĂŢI DE TRANSFER LA ALT FOND DE PENSII FACULTATIVE ŞI VALOAREA 
PENALITĂŢILOR DE TRANSFER 

Transferul la un alt fond de pensii facultative este o opţiune individuală a participantului.  
În condiţiile în care participantul a aderat la un nou fond de pensii facultative, acesta poate:  
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a) să îşi păstreze calitatea de participant la toate fondurile de pensii facultative, urmând a le cumula la 

momentul deschiderii dreptului de pensie. 
b) să îşi transfere activul personal de la fondurile de pensii facultative anterioare la noul fond;  
 
Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative dacă îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 
a) a depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul; 
b) a dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative conform normei privind participanţii la 
un fond de pensii facultative. 
 
Administratorul noului fond de pensii facultative va pune la dispoziţia administratorului fondului anterior de 
pensii facultative, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data aderării, o copie a actului individual 
de aderare împreună cu cererea de transfer semnată de către participant. 
 
Odată cu transmiterea cererii de transfer, participantul trebuie să trimită Administratorului fondului de pensii 
de la care s-a solicitat transferul şi o copie a actului individual de aderare la noul fond de pensii facultative 
precum şi o copie a actului de identitate ce conţine semnătura olografă. 

 

Indiferent de momentul transferului, participantul va suporta comisionul bancar de transfer. 

În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea cererii de transfer, Administratorul va pune la dispoziţia 

participantului situaţia activului său personal care va conţine numărul unităţilor de fond la data depunerii 

cererii, valoarea unităţii de fond la data depuneri cererii, valoarea deducerilor legale şi suma activului 

personal ce trebuie transferat. 

În termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii copiei actului individual de aderare la 

noul fond de pensii şi cererii de transfer semnate de participant, potrivit prevederilor legale aplicabile, 

Administratorul are obligaţia de a efectua transferul lichidităţilor băneşti în legătură cu care a fost informat 

participantul către noul fond de pensii facultative. Transferul lichidităţilor băneşti se va considera efectuat la 

data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative este creditat cu valoarea 

lichidităţilor băneşti ale participantului.   

 

Dacă transferul către un alt fond de pensii se realizează mai devreme de 2 (doi) ani de la data aderării la 

Fondul de pensii, Administratorul percepe o penalitate de transfer ca procent aplicat activului personal de 

transferat al participantului în cuantum de 5%.   

 

În cazul în care transferul se realizează după 2 (doi) ani de la data aderării la fond, Administratorul nu va 

percepe penalităţi de transfer. 

2.15 PLATA PENSIEI FACULTATIVE. CONDI ŢII. SITUAŢII EXCEPŢIONALE 

2.15.1 Aspecte generale 

Activul personal al participantului poate fi folosit numai pentru plata unei pensii facultative către participant. 

Pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi 

distinct de cea furnizată de sistemul public  

 

Activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond, 

deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond. 

 

Organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Autoritate 

urmează a fi reglementate prin lege specială. 

2.15.2 Pensionarea Participan ţilor 
 

Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea participantului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii 

cumulative: 

a) Participantul a împlinit vârsta de 60 ani; 
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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. 

 
Dacă participantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile b) şi c) de mai sus, are dreptul să opteze pentru: 
    a) intrarea în posesia contravalorii activului său personal net, ca plată unică; 
    b) continuarea plăţii contribuţiilor, în cazul în care acesta continuă să desfăşoare o activitate în sensul art. 
74 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative cu modificările şi completările ulterioare, după 
împlinirea vârstei de 60 de ani. 
Participantul care, după împlinirea vârstei de 60 de ani, continuă să desfăşoare o activitate în sensul art. 74 
alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative cu modificările şi completările ulterioare are dreptul 
să solicite oricând, pe baza unei cereri de plată, contravaloarea activului său personal net. 
 
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. 
 
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. 

2.15.3 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: 

a) Plata sumei existente în contul său ca plată unică dacă activul său personal nu este suficient pentru 

obţinerea pensiei facultative; 

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.   

În schimb, în cazul invalidităţii de Grad III, participantul va avea dreptul sa opteze, după caz, pentru: 

a) suspendarea plăţii contribuţiilor (caz în care, pentru perioada suspendării plăţii contribuţiilor către 

Fondul de pensii, participantul beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă în ce 

priveşte activul său personal net); 

b) continuarea plăţilor contribuţiilor. 

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. 
 
Plata lichidităţilor băneşti aferente drepturilor participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau 
prin mandat poştal.  
Administratorul efectuează plata lichidităţilor băneşti aferente drepturilor participantului din contul fondului de 
pensii facultative: 
    a) în contul bancar al participantului, indicat în cererea scrisă; sau 
   b) în contul unui furnizor de servicii poştale, în vederea transmiterii de către acesta a lichidităţilor băneşti 
cuvenite participantului, prin mandat poştal. 

 
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 
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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. 

 

Plata lichidităţilor băneşti cuvenite participantului se efectuează în maximum 10 zile lucrătoare de la data 

depunerii cererii de plată. 

În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o 

formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită participantului sau mandatarului, după 

caz, completarea ori înlocuirea acestora. Orice solicitare de completare ori înlocuire conduce la întreruperea 

termenului prevăzut mai sus, care reîncepe să curgă de la data depunerii documentaţiei complete. Cuantumul 

sumei care urmează a fi plătită către participant se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului 

net, calculată şi raportată de administrator şi de depozitar în ziua precedentă zilei în care se face plata, din 

care se scad deducerile legale, iar anularea unităţilor de fond aferente plăţii lichidităţilor băneşti ale 

participantului se efectuează la aceeaşi dată. 

Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz, sunt deduse din suma 

reprezentând activul personal al participantului. 

2.15.4 Decesul participantului 

Dacă decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii facultative, 

contravaloarea activului personal net al participantului se plăteşte beneficiarului / beneficiarilor conform 

actului de succesiune în condiţiile şi în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare şi prin actul de 

succesiune. 

 

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. 
 
Plata lichidităţilor băneşti aferente drepturilor beneficiarului se efectuează prin virament în cont bancar sau 
prin mandat poştal.  
Administratorul efectuează plata lichidităţilor băneşti aferente drepturilor beneficiarului din contul fondului de 
pensii facultative: 
    a) în contul bancar al beneficiarului, indicat în cererea scrisă; sau 
   b) în contul unui furnizor de servicii poştale, în vederea transmiterii de către acesta a lichidităţilor băneşti 
cuvenite beneficiarului, prin mandat poştal. 
 
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 ori 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, 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. 

 

Plata lichidităţilor băneşti cuvenite beneficiarului se efectuează în maximum 10 zile lucrătoare de la data 

depunerii cererii de plată. 

În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o 

formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită beneficiarului sau mandatarului, după 

caz, completarea ori înlocuirea acestora. Orice solicitare de completare ori înlocuire conduce la întreruperea 

termenului prevăzut mai sus, care reîncepe să curgă de la data depunerii documentaţiei complete. Cuantumul 
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sumei care urmează a fi plătită către beneficiar se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului 

net, calculată şi raportată de administrator şi de depozitar în ziua precedentă zilei în care se face plata, din 

care se scad deducerile legale, iar anularea unităţilor de fond aferente plăţii lichidităţilor băneşti ale 

participantului se efectuează la aceeaşi dată. 

Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz, sunt deduse din suma 

reprezentând activul personal al participantului. 
Prescripţia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să 
curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de declarare a decesului. 

 

2.16 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. 

2.16.1 Acoperirea riscurilor aferente garant ării 

 

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. 

2.17 OBLIGAŢIILE DE RAPORTARE ŞI INFORMARE ALE ADMINISTRATORULUI 

2.17.1 Aspecte generale 

Administratorul are obligaţia de a respecta toate obligaţiile de raportare şi de informare descrise în continuare 

în această secţiune. Informaţiile prezentate de către Administrator trebuie să fie reale, corecte şi complete. 

Administratorul va furniza, la cerere, gratuit sau contra cost, potrivit prevederilor legale, informaţii referitoare 

la activitatea sa de administrare a Fondului de pensii. 

2.17.2 Raportul 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.   

2.17.3 Raportul anual financiar 

Administratorul va publica, anual, până la data de15 Aprilie raportul anual financiar care oferă o imagine clară 

şi corectă a situaţiei financiare a fondurilor de pensii facultative. 
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2.17.4 Raportul asupra investi ţiilor 

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.   

2.17.5 Alte obliga ţii de raportare c ătre Autoritate 

În afara raportărilor şi informaţiilor transmise potrivit prevederilor de mai sus, Administratorul trebuie să 

transmită către Autoritate şi următoarele raportări, documente şi informaţii: 

a) Raportări contabile pentru activitatea proprie şi pentru activitatea Fondului de pensii, 

întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile şi depuse anual şi semestrial, 

potrivit dispoziţiilor legale, împreună cu dovada depunerii lor la Ministerul Economiei şi 

Finanţelor, după caz. 

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.   

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.   

2.17.6 Obliga ţii de informare c ătre participan ţii la Fondul de pensii 

• Informa ţii gratuite 

Administratorul are obligaţia, fără a percepe taxe: 

a) De a informa anual, în scris, până la 15 Mai, fiecare participant la ultima adresă comunicată, despre 

activul său personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora; 

b) De a transmite participantului şi beneficiarului său, după caz, reprezentanţilor acestora, în termen 

de 10 zile calendaristice, orice informaţie referitoare la schimbarea regulilor schemei de pensii 

facultative; 

c) De a pune la dispoziţia participanţilor şi beneficiarilor sau, după caz, reprezentanţilor acestora, la 

cerere, declaraţia privind politica de investiţii, conturile şi rapoartele anuale; 

d) De a transmite, la cerere, fiecărui participant sau beneficiar, informaţii detaliate şi de substanţă 

privind riscul investiţiei, gama de opţiuni de investiţii, dacă este cazul, portofoliul existent de investiţii, 

precum şi informaţii privind expunerea la gradul de risc şi costurile legate de investiţii. 

e) Informaţii referitoare la drepturile de pensie facultativă şi opţiunile posibile ale participantului la 

Fondul de pensii transmise în cazul în care participantul îşi schimbă locul de muncă, domiciliul sau 

reşedinţa într-un alt Stat Membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.  

f) De a publica pe pagina sa de web informaţii şi documente  cu privire la activitatea sa şi a Fondului, 

potrivit prevederilor legale aplicabile şi ale Prospectului Fondului de pensii. 

Administratorul are obligaţia de a publica săptămânal pe pagina 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. 

• Informa ţii contra cost  

Administratorul este obligat să pună la dispoziţia participanţilor la Fondul de pensii şi a beneficiarilor acestora, 

contra cost, şi alte informaţii referitoare la activitatea Fondului de pensii. Tarifele nu pot depăşi costul efectiv 

al punerii la dispoziţie a informaţiilor. 



 20

2.18 PROCEDURA DE MODIFICARE A PROSPECTULUI SCHEMEI  DE PENSII FACULTATIVE 

2.18.1 Propunerea de modificare a Prospectului 

Prezentul Prospect va putea fi modificat cu respectarea procedurii descrise în prezenta secţiune.   

 

Administratorul poate propune oricând modificarea Prospectului schemei de pensii facultative cu acordul 

majorităţii participanţilor la Fondul de pensii facultative. 

 

Administratorul va propune modificarea şi/sau completarea Prospectului în funcţie de evoluţia reală a 

Fondului de pensii şi de schimbările legislative, precum şi pentru a adapta prevederile schemei de pensii 

facultative la condiţiile specifice pieţei. 

2.18.2 Avizarea prealabil ă a modific ării Prospectului de c ătre Comisie 

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 termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii 

documentaţiei complete.   

2.18.3 Informarea participan ţilor la Fondul de pensii cu privire la modific ările 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. Această informare se va realiza prin publicarea, în cel puţin două cotidiene de circulaţie 

naţională, pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive, a unui anunţ prin care se face cunoscută 

publicarea documentului de informare şi solicitare a acordului participanţilor pe pagina proprie de internet, 

precum şi dreptul participantului de a solicita documentul prevăzut nai sus. 

 

În termen de maximum 30 zile calendaristice de la data publicării propunerilor de modificări la Prospect, 

participanţii pot face opoziţie în scris asupra modificărilor propuse de Administrator. Participanţii care nu sunt 

de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative se pot transfera, fără 

penalităţi de transfer, la alt fond de pensii facultative.   

2.18.4 Obţinerea acordului participan ţilor la Fondul de pensii. Aprobarea modific ărilor 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. 

 

Administratorul va arhiva înscrisurile care consemnează opoziţiile formate de către participanţi faţă de 

modificările propuse pentru Prospect în conformitate cu normele interne privind arhivarea.   

2.18.5 Publicarea modific ărilor 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.   
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Prospectul modificat este pus la dispoziţia publicului la sediul social şi la sediile autorizate ale acestuia şi se 

republică pe pagina de web a Administratorului. Republicarea Prospectului modificat se anunţă cel puţin într-

un cotidian naţional.   

2.18.6 Modificarea Prospectului ca urmare a apari ţiei 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.   

3 CONTRACTUL DE ADMINISTRARE ŞI CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVIL Ă  
Pe pagina proprie de internet www.brdpensii.ro  pot fi consultate contractul de administrare şi contractul de 
societate civilă, Administratorul având obligaţia publicării acestora pe pagina proprie de internet. 
 
Prospectul schemei de pensii facultative este pus l a dispozi ţia participantului în mod gratuit la sediul 
administratorului sau poate  fi consultat accesând pagina de internet administratorului precizat ă în 
prospectul simplificat. 
 

 

 
 
 


