
 
 

Prezentul mesaj constituie o informaţie confidenţială şi este proprietatea exclusivă a BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A. Mesajul se adresează numai persoanei fizice sau juridice 
menţionată ca destinatară, precum şi altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteţi destinatarul menţionat, vă aducem la cunoştinţă că dezvaluirea, 
copierea, distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt strict interzise şi atrag răspunderea civilă şi/sau penală după caz. Dacă aţi primit acest mesaj 
dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunţaţi imediat, ca răspuns la mesajul de faţă, şi să-l ştergeţi apoi din sistemul dumneavoastra. BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A. nu este 
responsabilă pentru transmiterea corespunzătoare şi integrală a informaţiei conţinute în acest mesaj şi nici pentru eventualele întârzieri în recepţionarea acestuia. În plus, 
prezenta corespondenţă şi oricare din toate documentele ataşate, indiferent de forma sau suportul acestora nu se vor califica sub nicio formă drept ofertă de a contracta, nu 
vor avea efecte obligatorii asupra părţilor implicate şi nu va atrage în mod corespunzător răspunderea acestora, în absenţa unui contract scris, semnat în mod valabil şi 
asumat de către părţi, personal sau prin reprezentanti, afară de cazul în care părţile intenţionează să şi declară în mod expres faptul că atribuie orice altă semnificaţie 
conţinutului corespondenţei şi/sau a documentaţiei ataşată. 
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HOTARAREA NR. 1 
A DIRECTORATULUI  S.C. BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 
din data de 22.02.2012 

  
 
DIRECTORATUL BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., societate 
comerciala pe acţiuni administrata in sistem dualist, având sediul social situat in Bucuresti, Str. Biharia, nr. 26, 
etaj 2, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului mun. Bucuresti sub nr. J/40/12566/29.06.2007, CUI 
22028584, cu un capital social subscris si varsat in suma de 185.000.000 lei/RON (“Societatea”), întrunit legal si 
statutar in sedinta speciala la data de 22.02.2012  

 
 
a aprobat cu unanimitate de voturi: 

 
 
Aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din Norma 3/2012, atat pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR cat si 
pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS incepand cu data de 22.02.2012 si pana la data de 30.06.2013. 
 
 
Prezenta rezolutie intra in vigoare de la data semnarii ei si a fost emisa in urma sedintei speciale a 
Directoratului S.C. BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. tinuta la 
data de 22.02.2012, in 1 (un) exemplar original.  
 
 
 

      Mihaela Simona Ditescu,  Presedinte Directorat – Director General  
 
 
 

       Cristian Ilies Vasile, Membru Directorat – Director Executiv 
 
 
 

     Corneliu Dragos Milea, Membru Directorat – Director Executiv 
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