
 

  

DOCUMENT DE INFORMARE ŞI SOLICITARE A ACORDULUI PARTICIPANŢILOR 
 
 

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. - SOCIETATE 

ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST, cu sediul în Bucureşti, Str. Biharia nr. 26, etaj 2, sector 1, nr. înreg. Reg. Com. 
J40/12566/29.06.2007, Cod unic de înregistrare 22028584, Capital social subscris şi vărsat 185.000.000 lei, Tel: 021 
308 65 03; Fax: 021 232 40 35, Adresa web : www.pensiibcr.ro, e-mail: contact.center@bcr.ro, înregistrată în Registrul 
CSSPP sub nr. SAP-RO-22041021, publică prezentul anunţ:  
 
În şedinţa din data de 10.10.2012, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a 
avizat prealabil modificarea prospectului schemei de pensii  facultative pentru  “Fondul de Pensii Facultative  BCR-
PLUS” prin avizul numărul 67/10.10.2012.  

 
Modificările vizează următoarele aspecte, conform tabelului comparativ anexat: 
 

Forma anterioară Forma modificată 

În partea detaliată 
 
 
........................................................................................ 
Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri, 
fiecare desemnat pe termen de 4(patru) ani cu 
posibilitatea realegerii pentru mandate ulterioare. 
Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnaţi de 
Adunarea Generală a Acţionarilor. Preşedintele 
Consiliului de Supraveghere este ales de Consiliul de 
Supraveghere dintre membrii săi. Funcţionarea 
Consiliului de Supraveghere este reglementată de 
Regulamentul Intern al Consiliului de Supraveghere, 
precum şi de prevederile legale aplicabile. 
........................................................................................ 
 
 
6.5. Persoana eligibilă datorează fondului de pensii 
facultative BCR PLUS, de la data semnării actului 
individual de aderare, o contribuţie lunară, în 
minimum cuantumului prevăzut în actul individual de 
aderare. Dacă în termen de 6 luni de la data semnării 

actului individual de aderare, persoana eligibilă şi/sau 
angajatorul nu virează prima contribuţie către fondul de 
pensii facultative, actul individual de aderare devine nul 
de drept. Administratorul va arhiva şi păstra toate actele 
individuale de aderare nule de drept. 
 

În partea detaliată 
 
- art.1.3 se modifică după cum urmează: 
....................................................................................... 
Consiliul de Supraveghere este format din cinci membri, 

fiecare desemnat pe termen de 4(patru) ani cu 
posibilitatea realegerii pentru mandate ulterioare. 
Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnaţi de 
Adunarea Generală a Acţionarilor. Preşedintele 
Consiliului de Supraveghere este ales de Consiliul de 
Supraveghere dintre membrii săi. Funcţionarea 
Consiliului de Supraveghere este reglementată de 
Regulamentul Intern al Consiliului de Supraveghere, 
precum şi de prevederile legale aplicabile. 
........................................................................................ 
 
- art. 6.5. se modifică după cum urmează: 
6.5. Persoana eligibilă datorează fondului de pensii 
facultative BCR PLUS o contribuţie lunară, de la data 

semnării actului individual de aderare. Dacă în termen de 
6 luni de la data semnării actului individual de aderare, 
persoana eligibilă şi/sau angajatorul nu virează prima 
contribuţie către fondul de pensii facultative, actul 
individual de aderare devine nul de drept. Administratorul 
va arhiva şi păstra toate actele individuale de aderare 
nule de drept. 
 
 
- se adaugă un nou paragraf, numerotat 6.6, cu 
următorul conţinut: 
6.6. În cazul în care se încasează în contul colector al 
Fondului o sumă diferită faţă de cea stabilită prin 
actul individual de aderare sau prin Cereri de 
modificare a termenilor contractuali, Administratorul 
depune toate diligenţele necesare în vederea 
soluţionării situaţiei apărute, în termen de 4 zile 
lucrătoare de la data încasării acesteia în contul 
colector, în caz contrar suma astfel plătită fiind 
restituită integral sau parţial plătitorului. 

 
- se adaugă un nou paragraf, numerotat 6.7, cu 
următorul conţinut: 
6.7. Sumele încasate în contul colector al Fondului 
se alocă de către Administrator cu respectarea 
următoarelor reguli: 
a) În contul contribuției lunare curente, conform 
actului individual de aderare sau a oricăror Cereri de 
modificare a termenilor contractuali; 
b) Dacă suma încasată este mai mare decât 
contribuția menționată în actul individual de aderare 
sau in Cereri de modificare a termenilor contractuali, 
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pentru luna curentă se alocă suma corespunzătoare 
actului individual de aderare. În cazul în care există 
obligații de plată aferente lunilor anterioare, din 

diferența rămasă se vor stinge obligațiile 
corespunzătoare lunilor anterioare, începând cu cea 
mai veche lună pentru care există o asemenea 
obligație. Se vor stinge cu prioritate obligațiile 

corespunzătoare contribuțiilor egale cu diferența 
rămasă. 
c) Dacă suma încasată este mai mică decât 
contribuția menționată în actul individual de aderare 
sau in Cereri de modificare a termenilor contractuali 
și există obligații de plată aferente lunilor anterioare, 

din suma încasată se vor stinge obligații 
corespunzătoare lunilor anterioare pentru care există 
o asemenea obligație. Se vor stinge cu prioritate 

obligațiile corespunzătoare contribuțiilor egale cu 

diferența rămasă. 
Se vor aloca numai diferenţe în cuantumuri egale cu 
oricare din sumele menţionate în actul individual de 
aderare sau în Cereri de modificare a termenilor 
contractuali, orice diferenţe ce nu se pot aloca 
conform regulilor descrise mai sus vor fi returnate 
plătitorului. 
 
- celelalte paragrafe din cadrul capitolului 6 se 
renumerotează în mod corespunzător. 
 
Se adaugă paragraful de mai jos iar paragraful 
următor se renumerotează corespunzător 

 
18.3 Administratorul informează şi solicită acordul 
participanţilor la fondul de pensii facultative, 
existenţi la data comunicării avizului prealabil, cu 
privire la propunerile de modificare ale prospectului. 
Documentul de informare şi solicitare a acordului 
participanţilor se publică pe pagina proprie de 
internet a administratorului. Administratorul publică, 
în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe 
o perioadă de cel puţin două zile consecutive, un 
anunţ prin care face cunoscută publicarea 
documentului de informare şi solicitare a acordului 
participanţilor pe pagina proprie de internet, precum 
şi dreptul participantului de a solicita acest 
document. În termen de 30 de zile calendaristice de 
la data primei publicări a documentului de informare, 
participanţii care nu sunt de acord cu modificările 
prospectului notifică administratorului, în scris, 
acest fapt şi pot solicita transferul la un alt fond de 
pensii facultative, fără penalităţi de transfer, toate 
cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina 
administratorului. 

În partea simplificată 
 
5.5. Persoana eligibilă datorează fondului de pensii 
facultative BCR PLUS, de la data semnării actului 
individual de aderare, o contribuţie lunară, în 
minimum cuantumului prevăzut în actul individual de 
aderare. Dacă în termen de 6 luni de la data semnării 

actului individual de aderare, persoana eligibilă şi/sau 
angajatorul nu virează prima contribuţie către fondul de 
pensii facultative, actul individual de aderare devine nul 
de drept. Administratorul va arhiva şi păstra toate actele 
individuale de aderare nule de drept. 

În partea simplificată 
 
- art. 5.5. se modifică după cum urmează: 

5.5. Persoana eligibilă datorează fondului de pensii 
facultative BCR PLUS o contribuţie lunară, de la data 

semnării actului individual de aderare. Dacă în termen de 
6 luni de la data semnării actului individual de aderare, 
persoana eligibilă şi/sau angajatorul nu virează prima 
contribuţie către fondul de pensii facultative, actul 
individual de aderare devine nul de drept. Administratorul 
va arhiva şi păstra toate actele individuale de aderare 
nule de drept. 
 
 
- se adaugă un nou paragraf, numerotat 5.6, cu 



 

  

următorul conţinut: 
5.6. În cazul în care se încasează în contul colector al 
Fondului o sumă diferită faţă de cea stabilită prin 
actul individual de aderare sau prin Cereri de 
modificare a termenilor contractuali, Administratorul 
depune toate diligenţele necesare în vederea 
soluţionării situaţiei apărute, în termen de 4 zile 
lucrătoare de la data încasării acesteia în contul 
colector, în caz contrar suma astfel plătită fiind 
restituită integral sau parţial plătitorului. 

 
- se adaugă un nou paragraf, numerotat 5.7, cu 
următorul conţinut: 
5.7. Sumele încasate în contul colector al Fondului 
se alocă de către Administrator cu respectarea 
următoarelor reguli: 
a) În contul contribuției lunare curente, conform 
actului individual de aderare sau a oricăror Cereri de 
modificare a termenilor contractuali; 
b) Dacă suma încasată este mai mare decât 

contribuția menționată în actul individual de aderare 
sau in Cereri de modificare a termenilor contractuali, 
pentru luna curentă se alocă suma corespunzătoare 
actului individual de aderare. În cazul în care există 
obligații de plată aferente lunilor anterioare, din 

diferența rămasă se vor stinge obligațiile 
corespunzătoare lunilor anterioare, începând cu cea 
mai veche lună pentru care există o asemenea 

obligație. Se vor stinge cu prioritate obligațiile 
corespunzătoare contribuțiilor egale cu diferența 
rămasă. 
c) Dacă suma încasată este mai mică decât 
contribuția menționată în actul individual de aderare 
sau in Cereri de modificare a termenilor contractuali 
și există obligații de plată aferente lunilor anterioare, 

din suma încasată se vor stinge obligații 
corespunzătoare lunilor anterioare pentru care există 
o asemenea obligație. Se vor stinge cu prioritate 

obligațiile corespunzătoare contribuțiilor egale cu 

diferența rămasă. 
Se vor aloca numai diferenţe în cuantumuri egale cu 
oricare din sumele menţionate în actul individual de 
aderare sau în Cereri de modificare a termenilor 
contractuali, orice diferenţe ce nu se pot aloca 
conform regulilor descrise mai sus vor fi returnate 
plătitorului. 
 

- celelalte paragrafe din cadrul capitolului 5 se 
renumerotează în mod corespunzător. 
 
Se adaugă paragraful de mai jos iar paragraful 
următor se renumerotează corespunzător 

 
16.3 Administratorul informează şi solicită acordul 
participanţilor la fondul de pensii facultative, 
existenţi la data comunicării avizului prealabil, cu 
privire la propunerile de modificare ale prospectului. 
Documentul de informare şi solicitare a acordului 
participanţilor se publică pe pagina proprie de 
internet a administratorului. Administratorul publică, 
în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe 
o perioadă de cel puţin două zile consecutive, un 
anunţ prin care face cunoscută publicarea 
documentului de informare şi solicitare a acordului 
participanţilor pe pagina proprie de internet, precum 
şi dreptul participantului de a solicita acest 
document. În termen de 30 de zile calendaristice de 



 

  

la data primei publicări a documentului de informare, 
participanţii care nu sunt de acord cu modificările 
prospectului notifică administratorului, în scris, 
acest fapt şi pot solicita transferul la un alt fond de 
pensii facultative, fără penalităţi de transfer, toate 
cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina 
administratorului. 

 

În conformitate cu prevederile legale, participanţii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
primei publicări a prezentului document de informare, să îşi exprime dezacordul, trimiţând o notificare scrisă către BCR 
PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. – SOCIETATE 

ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST, cu sediul în Bucureşti, Str. Biharia nr. 26, etaj 2, sector 1 ș i pot solicita 
transferul la un alt fond de pensii facultative. 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot 
transfera, fără penalităţi, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina 
administratorului. 

Neexprimarea de obiecţii din partea participanţilor la “Fondul de Pensii Facultative BCR-PLUS” este considerată acord 

tacit asupra modificărilor aduse Prospectului. 

În cazul în care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului “Fondul de 
Pensii Facultative  BCR-PLUS” solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la 

modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc. 

Vă rugăm să consultaţi textul Prospectului în vigoare şi textul integral al Prospectului modificat, avizat preliminar, pe 
pagina web www.pensiibcr.ro. 
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