ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 02.12.2021
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
Încheiat între:
BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII
FACULTATIVE S.A., cu sediul în strada Buzesti, 75-77, et. 10, Biroul nr 2, sector 1,
Bucuresti, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
sub nr. J40/11737/2007, cod unic de înregistrare 21948054, cod IBAN RO19 BRDE 450S
V832 5090 4500 deschis la BRD Groupe Société Générale, înregistrată în Registrul de Pensii
Private din cadrul CSSPP, in prezent A.S.F., sub nr. SAP-RO-21960491, înregistrată la
Registrul ANSPDCP pentru evidenţa şi procesarea datelor cu caracter personal sub nr. 5405,
Decizie de autorizare ca administrator pensii facultative nr. 171 din data 26.07.2011, emisa de
către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, in prezent A.S.F., reprezentată
legal prin Corina-Madalina Cojocaru, în calitate de Director General-Adjunct (Înlocuitor al
Directorului General), denumită în continuare “Administratorul”
și
Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, reprezentat de următorii participanţi:
1. Andrei Madalina, cetatean roman cu domiciliul in str. Ionel Perlea, nr. 16, ap. 2,
sector 1, Bucuresti, identificata cu CI seria RK, nr. 348294, emisa de S.P.C.E.P. Sector
1, la data de 24.05.2019;
2. Gheorghe Emanuela, cetatean roman, cu domiciliul in Bd. Dacia, nr. 14, et.2, ap. 9,
sector 1, Bucuresti, identificata cu CI seria RK, nr. 687011, emis de S.P.C.E.P. Sector 1,
la data de 22.03.2021;
3. Juganaru Rodica, cetatean roman cu domiciliul in str. Matei Voievod, nr. 115-123,
bl. O2, sc. B, et. 2, ap. 55, sector 2, Bucuresti, identificata cu CI seria RX, nr. 569067,
emis de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 09.09.2014;
4. Sandu Elena-Alexandra, cetăţean român cu domiciliul în str. Campia Libertatii, nr.
29, bl. B6, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3, Bucuresti, identificata cu CI seria XR, nr. 138772,
eliberată la data de 17.10.2003;
5. Stroe Ionut-Florentin, cetăţean român cu domiciliul în Bd. Dr. prof. Victor
Dumitrescu, nr. 11A, et. 2, ap. 18, sat Dobroesti, com. Dobroesti, Ilfov, identificata cu
CI seria IF, nr. 500518, eliberată la data de 13.04.2016.
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Prin prezentul act adiţional, părţile au convenit modificarea Contractului de administrare,
astfel:
Art. 1. Se modifică datele de identificare ale administratorului, după cum urmează:
•

Denumirea administratorului se modifică din “S.C. AVIVA PENSII PRIVATE –
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
S.A...denumită în continuare AVIVA PENSII PRIVATE” în „BT PENSII SOCIETATE
DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A., denumită în
continuare BT PENSII SAFPF S.A. ”;

•

Sediul social al administratorului se modifică din „str. Buzesti, 76-80, et.4, sector 1,
Bucuresti” în “strada Buzesti, 75-77, et.10, Biroul nr 2, sector 1, Bucuresti”;

•

Se specifică numărul și data Deciziei de autorizare ca administrator pensii facultative:
„Decizia nr. 171 din data 26.07.2011”;

•

Se modifică contul bancar al administratorului din “RO55 ABNA 4100 2641 0029 1427,
deschis la RBS BANK (Romania)” în “RO19 BRDE 450S V832 5090 4500 deschis la
BRD Groupe Société Générale”

•

Se modifică reprezentantul legal al administratorului din „Eugen Voicu, în calitate de
Director General” în “Corina-Madalina Cojocaru, în calitate de Director GeneralAdjunct (Inlocuitor al Directorului General)”

Art. 2. Se modifică participanții semnatari ai contractului de administrare din:
„Vincze Adriana-Maria, cetatean roman cu domiciliul in Bucuresti, str. Istriei, nr. 2426, et.2, ap.8, sector 3, identificata cu CI seria RR, nr 529997, emisa de SPCEP S3
biroul 2 la 29.05.2008;
Ilie-Goga Valentina, cetatean roman cu domiciliul in Str. Sg. Ilie David, nr. 33, sector
4, Bucuresti, identificata cu CI seria RR, nr 588655, emis de SPCEP S4 biroul nr. 3 la
21.04.2009;
Tabacaru Mihai, cetatean roman cu domiciliul in Bld. Unirii, nr. 20A, et.1, ap.3,
Buzau, judet Buzau, identificat cu CI seria XZ, nr 160230, emis de Politia Mun. Buzau
la 10.04.2003;
Simona-Ana-Ștefania Vasiliu, cetățean român cu domiciliul în București, Str. Sold.
Petre M. Tina, nr.2, Bl. L9b, Sc. A, Et. 7, Ap. 47, Sector 3, identificată cu CI seria RD,
nr. 327188 emisă de Secția 12 Poliție la data de 26.04.2004,
Mihai Zaharia, cetățean român cu domiciliul în Brăila, Str. Hipodrom Nr.1, Bl. C4,
Sc.3, Et. 1, Ap. 36, posesor al CI seria XR, nr. 138772, eliberată la data de 17.10.2003”
În
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“Andrei Madalina, cetatean roman cu domiciliul in str. Ionel Perlea, nr. 16, ap. 2,
sector 1, Bucuresti, identificata cu CI seria RK, nr. 348294, emisa de S.P.C.E.P. Sector
1, la data de 24.05.2019,
Gheorghe Emanuela, cetatean roman, cu domiciliul in Bd. Dacia, nr. 14, et.2, ap. 9,
sector 1, Bucuresti, identificata cu CI seria RK, nr. 687011, emis de S.P.C.E.P. Sector
1, la data de 22.03.2021,
Juganaru Rodica, cetatean roman cu domiciliul in str. Matei Voievod, nr. 115-123, bl.
O2, sc. B, et. 2, ap. 55, sector 2, Bucuresti, identificata cu CI seria RX, nr. 569067,
emis de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 09.09.2014,
Sandu Elena-Alexandra, cetăţean român cu domiciliul în str. Campia Libertatii, nr.
29, bl. B6, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 3, Bucuresti, identificata cu CI seria XR, nr. 138772,
eliberată la data de 17.10.2003,
Stroe Ionut-Florentin, cetăţean român cu domiciliul în Bd. Dr. prof. Victor
Dumitrescu, nr. 11A, et. 2, ap. 18, sat Dobroesti, com. Dobroesti, Ilfov, identificat cu
CI seria IF, nr. 500518, eliberată la data de 13.04.2016”
Art. 3. Pe tot cuprinsul Contractului de administrare, se înlocuiesc termenii “Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private”, “CSSPP” și “Comisie” cu termenul “Autoritatea
de Supraveghere Financiară”. Astfel, se actualizează în mod corespunzător articolele: art. 1
alin. (2) lit. m), art. 6 pct. 18, art. 8, art. 11 lit. c) (actuala lit. d)) și e) (actuala lit. f)), art. 12 lit.
f), art. 14 și art. 15.
Art. 4. Se modifică art. 1 alin. (4), paragraful nr. 2, care va avea următorul conţinut:
“Instrumentele preferate vor fi cele cu venit fix pentru a asigura o stabilitate mai mare a
performanţelor Fondului. În funcţie de evoluţia pieţei de capital, Fondul se poate orienta şi
spre investiţii limitate în depozite bancare, acţiuni, obligaţiuni corporative, municipale, dar
si in alte instrumente financiare, ponderea în aceste active putând creşte până la maximul
legal admis. Portofoliul de acţiuni şi obligaţiuni va fi concentrat către emitenţi cu potenţial
de creştere pe termen mediu şi lung şi al căror nivel de lichiditate va permite accesul facil în
piaţă, fără costuri suplimentare.”
Art. 5. Se modifică art. 3, care va avea următorul conţinut:
“Pentru administrarea fondului de pensii, administratorul va reține un comision de
administrare compus din:
i)

un procent de 0% aplicat la contributiile platite de catre participant, înainte de
convertirea acestora în unități de fond, începând cu data de 01.07.2022. Până la
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30.06.2022, va fi aplicat un procent de 5% din contribuțiile plătite, înainte de
convertirea acestora în unități de fond;
ii) un procent de 0.0064% pe zi suportat de fondul de pensii facultative, comision
care se deduce zilnic, sub forma de procent din activul net total al fondului.”
Art. 6. Se elimină art. 4.
Art. 7. Se modifică art. 5, devenit art. 4 în urma renumerotării conform art. 12 din prezentul
act adiţional, care va avea următorul conţinut:
“(1) Metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor este:
a) înainte de transformarea în unităţi de fond, din orice contribuţie plătită se deduce
comisionul de administrare prevăzut la Art. 3, punctul i) si
b) comisionul de administrare din activul total al fondului de pensii facultative,
prevăzut la Art. 3, punctul ii) este estimat şi înregistrat zilnic în calculul valorii
activului net şi regularizat lunar, conform documentelor justificative.
(2) Metoda de calcul si de percepere a comisioanelor este cea prevazuta in Prospectul
schemei de pensii facultative, in conformitate cu prevederile Legii 204/2006.”
Art. 8. Se modifică art. 11, devenit art. 10 în urma renumerotării conform art. 12 din
prezentul act adiţional, care va avea următorul conţinut:
“Participanţii Fondului au, dar fără a se limita la, următoarele drepturi:
a. dreptul de proprietate asupra activului personal
b. să obţină contravaloarea activului net personal acumulat de la data îndeplinirii
condiţiilor conform reglementarilor in vigoare;
c. să obţină la încheierea actului individual de aderare, în mod gratuit, informaţii prevăzute
de Lege şi Normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
d. să fie informaţi anual, în scris, respectiv in format electronic, in functie de optiune,
despre: activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond si valoarea acestora, precum
si orice alte informari transmise conform reglementarilor in vigoare;
e. să îsi transfere activul personal la un alt fond de pensii facultative în condiţiile prevăzute
de Lege şi Normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
f. orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise in aplicarea acesteia
şi ale prospectului schemei de pensii facultative.”
Art. 9. Se adaugă un nou articol după articolul art. 16, devenit art. 15 în urma renumerotării
conform art. 12 din prezentul act adiţional, care va avea următorul conţinut:
4

„Art. 16 - Preţul contractului de audit este cel precizat în Prospectul Schemei de Pensii
Facultative a Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea.”
Art. 10. Se modifică art. 17, care va avea următorul conţinut:
“Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de 15 zile
calendaristice de la data apariţiei şi demonstrată în termen de 60 de zile calendaristice de
la data apariţiei.”
Art. 11. Se modifică art. 20 alin. (2), care va avea următorul conţinut:
„În situaţia în care rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului nu este posibilă, instanţa de
judecată competentă este cea din raza teritorială unde Administratorul are sediul.”
Art. 12. Se adaugă un nou articol după articolul art. 20, care va avea următorul conţinut:
“Datele cu caracter personal
Art. 21 - Reprezentantii fondului isi exprima acordul cu privire la mentionarea datelor cu
caracter personal, avand in vedere precizarea acestora in prezentul contract si cunoscand
faptul ca acest document face obiectul publicitatii, conform prevederilor legale aplicabile.”
Art. 13. Se modifică art. 21, devenit art. 22 în urma renumerotării conform art. 12 din
prezentul act adiţional, care va avea următorul conţinut:
„Prezentul contract s-a incheiat la data de 14.07.2011, in doua exemplare originale, unul
pentru administrator si unul pentru Fond, si a fost actualizat la data de 02.12.2021, urmare
a Actului aditional nr. 1/02.12.2021, urmand sa produca efecte dupa obtinerea tuturor
avizelor.”
Art. 14. Urmare a elimnării art. 4 și adăugării articolului 16, se renumerotează în mod
corespunzător actualele articole 5-16 și 21 din Contractul de administrare.
Restul clauzelor din Contractul de administrare rămân nemodificate.
Prezentul act adiţional a fost încheiat la data de 02.12.2021, urmând să produca efecte după
obţinerea tuturor avizelor și autorizaţiilor din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară,
dar nu mai devreme de 6 luni de la data primei publicări a documentului de informare și
solicitare a acordului participanților, într-un număr de 2 (două) exemplare originale, 1 (unul)
pentru Administrator și 1 (unul) pentru Fond.
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