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DECIZIA  

Consiliului de Administratie al SC BCR Administrare Fond de Pensii SA emisa in data de 19.01.2009 
 

           -  extras - 
 

Membrii Consiliului de Administratie al SC BCR Administrare Fond de Pensii SA au decis in sedinta din data 
19.01.2009, dupa cum urmeaza:  
 
• se aproba aplicarea derogarii stabilita conform Art. 3 din Norma CSSPP nr. 22/2008 pentru 
modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii administrate 
privat în titluri de stat, prin care Administratorii fondurilor de pensii administrate privat (Pilon 2) au dreptul, 
pentru o perioada de 365 de zile incepand cu data intrarii in vigoare a normei (respectiv, 03.11.2008, 
data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 741 din 3.11.2008), să investească în titluri de stat 
respectiv certificate de trezorerie, obligaţiuni guvernamentale sau orice alte instrumente financiare constituind 
împrumuturi ale statului în monedă naţională sau în valută, pe termen scurt, mediu şi lung, emise de Ministerul 
Economiei şi Finanţelor din România sau din statele membre ale Uniunii Europene, cu depăşirea procentului 
de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii prevăzut de art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (republicata). Administratorul care decide sa aplice 
prevederile Normei CSSPP nr. 22/2008 este exonerat de obligaţia de a respecta limitele minime privind investiţiile 
fondului de pensii în instrumente financiare, altele decât titlurile de stat, prevăzute în prospectul schemei de 
pensii private. Derogarea temporara se va aplica de catre SC BCR Administrare Fond de Pensii cu respectarea 
tuturor cerintelor Normei CSSPP nr. 22/2008 si incepe sa opereze de la data de 19.01.2009, pana la data de 
02.11.2009, cel tarziu. 

 


