Prospectul Schemei de Pensii Facultative a
Fondului de Pensii Facultative PENSIA MEA
Gradul de risc al fondului: MEDIU
Prospect detaliat
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PARTEA I
CAPITOLUL I
Informaţii generale
Art. 1 Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA este administrat de
BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A. (denumita
in cuprinsul prezentului document „Administratorul”)
(1) Administratorul este autorizat prin Decizia Autorităţii nr. 171 din 26.07.2011
(2) Prospectul schemei de pensii este autorizat prin Decizia Autorităţii nr. 172 din 26.07.2011
(3) Numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului emis de Autoritate: 69/04.03.2022
(4) Data publicării 26.07.2011 şi data republicării 09.03.2022
Art. 2 Date de identificare ale Fondului de pensii
(1) Fond de Pensii Facultative PENSIA MEA (denumit în cuprinsul prezentului prospect „Fondul”)
(2) Autorizat prin Decizia Autorităţii nr. 12 din 15.05.2007
(3) Cod de înscriere în Registrul Autorităţii nr. FP3-1030
(4) Gradul de risc al Fondului este mediu
Art. 3 Date de identificare ale Administratorului
(1) BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
(2) Adresa: Str.Buzesti, nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, Bucureşti, România
Telefon (+40) 21 203 84 00,
Fax (+40) 021 203 84 02
Adresă website: www.btpensii.ro
Adresă e-mail: contact@btpensii.ro
(3) Cod Unic de Înregistrare: 21948054
(4) Numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: J40/11737/2007
(5) Codul de înregistrare în Registrul Autorităţii: SAP-RO-21960491 din 25.07.2007
(6) Numarul deciziei de autorizare de către Autoritate 171 din data de 26.07.2011
(7) Capitalul social subscris şi vărsat: 8.730.766 lei.
Art. 4 Conducerea si Administrarea Societăţii
(1) BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A. este
administrata de Consiliul de Administraţie care poate fi alcatuit din trei (3) pana la şapte (7) membri, conform
hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor. Atât Preşedintele cât şi membrii Consiliului de Administraţie pot fi
cetăţeni români sau străini sau persoane juridice.
(2) Administratorul este condus de un Director General.
Art. 5 Structura acţionariatului:
Structura capitalului social subscris şi varsat de către acţionari este următoarea:
i.BT Asset Management SAI S.A, acţionar majoritar, cu o participare la capitalul social de 95,1%
ii.BT Investments S.R.L. cu o participare la capitalul social de 4,9%
Art. 6 Depozitarul
(1) Banca depozitară şi custode este BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
(2) Cod unic de înregistare R361579
(3) Înscrisă în Registrul Autorităţii cu nr. DEP-RO-373958/06.02.2007.
(4) Avizată de Autoritate prin Avizul nr. 2/06.02.2007
(5) Adresa de internet: www.brd.ro

Art. 7 Auditorul financiar
(1) KPMG Audit SRL
(2) Cod unic de înregistrare: 12997279
(3) Aviz de auditor al fondurilor de pensii facultative nr. 05 din 17.04.2007
(4) cod înscriere în Registrul Autorităţii AUD-RO-13009626
(5) Adresa de internet: www.kpmg.ro
Art. 8 Schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora
Administratorul colectează şi investeşte activele Fondului, în scopul dobândirii de către Participanţi a unei pensii
facultative.
Art. 9 Prospectul a fost elaborat în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi a fost autorizat de către Autoritate, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 10 Administratorul investeşte prudenţial activele Fondului în interesul partipanţilor.
Art. 11 Gradul de risc al Fondului este mediu.
Art. 12 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.
Art. 13 Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi supravegherii sistemului de pensii private din
România este Autoritatea de Supraveghere Financiară, telefon (+4) 021-659.61.20, fax (+4) 021-659.62.55,
adresa de e-mail: office@asfromania.ro, denumită în cuprinsul prezentului document „Autoritate”.
Art. 14 Autorizarea de către Autoritate a Prospectului schemei de pensii facultative nu reprezintă o garanţie
pentru realizarea obiectivelor investiţionale ale Fondului.
Art. 15 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.
PARTEA A II A
CAPITOLUL II.
Definiţii ale termenilor folosiţi în prezentul Prospect
Art. 16 In întelesul prezentului prospect, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. Abaterea 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.
2. Abaterea pasivă de la gradul de risc – depăşirea ori scăderea faţă de limitele de încadrare aferente
gradului de risc al Fondului apărută fără ca administratorul să cumpere sau să vândă instrumente
financiare.
3. Activele unui fond de pensii facultative reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele
financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale
Participanţilor.
4. 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;
5. Activul net total al Fondului de pensii facultative la o anumită dată reprezintă valoarea care se obţine
prin deducerea valorii obligaţiilor Fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;
6. 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 şi la prospectul schemei de pensii;
7. Aderarea - procesul prin care persoanele eligibile semnează din proprie iniţiativă un Act Individual de
Aderare;
8. 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 nr. 204/2006 privind pensiile
facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, de Autoritate, pentru a administra fonduri de pensii
facultative si, opţional, pentru a furniza pensii private; în prezentul document prin „administrator” se
înţelege BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A;
9. Angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţa de muncă pe
bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată sau pe bază
de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările ulterioare;
10. Agentul de marketing reprezintă persoana fizică sau juridică, mandatată de administrator şi
avizată/autorizată de Autoritate să obţină acordul de aderare al participanţilor;
11. 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;
12. Beneficiarul reprezintă moştenitorul Participantului, definit conform prevederilor Codului Civil;
13. 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;
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14. Contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între Administrator şi Participant, care are ca
obiect administrarea Fondului;
15. Contractul de depozitare reprezintă contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului
de pensii facultative în relaţiile cu terţii, şi depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale
fondului de pensii;
16. Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumita in prezentul document “Autoritate”) reprezintă
autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, independentă, autofinanţată, cu personalitate
juridică, a cărei autoritate se exercită pe întreg teritoriul României, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţa nr.93/2012 din 18/12/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară; aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și
completările ulterioare.
17. Contribuţiile reprezintă sumele plătite de către Participanţi şi/sau în numele acestora la un Fond de pensii
facultative;
18. 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 fiecărui fond de pensii facultative; în prezentul document prin depozitar se înţelege
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
19. Directiva MiFID – Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004
privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale
Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei
93/22/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 145 din 30 aprilie
2004;
20. Exchange Traded Commodities (ETC) – entităţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din
România, din state membre ale Uniunii Europene, din state aparţinând Spaţiului Economic European sau
din Statele Unite ale Americii special create pentru a urmări performanţa unui indice referitor la mărfuri
sau a preţului uneia sau a mai multor mărfuri şi pentru care există cel puţin un formator de piaţă (market
maker) a cărui responsabilitate constă în a se asigura că preţul instrumentelor financiare emise de ETC
urmăreşte evoluţia indicelui sau a mărfii/mărfurilor respective;
21. Exchange Traded Fund (ETF) – OPCVM tranzacţionabil – organism de plasament colectiv în valori
mobiliare, autorizat în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare, care emite unităţi de fond sau
acţiuni tranzacţionate continuu în timpul şedinţei de tranzacţionare pe cel puţin o piaţă reglementată şi
care are cel puţin un formator de piaţă (market maker) care întreprinde acţiunile necesare pentru a asigura
că valoarea de piaţă nu variază semnificativ faţă de valoarea activului net al respectivului OPCVM;
22. Fondul de pensii facultative Pensia MEA – denumit în prezentul document „Fondul”, reprezintă Fondul
constituit prin contract de societate, încheiat între participanţi, în conformitate cu prevederile Codului civil
referitoare la societate şi cu dispoziţiile legii;
23. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private reprezintă fondul înfiinţat în baza
Legii nr. 187/2011, cu modificările si completările ulterioare, având scopul de a garanta drepturile
participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi
supravegheat de Autoritate;
24. Grafic de plată reprezintă graficul (scadențarul) de plată, stabilit de Administrator, în cazul cererii de
revendicare a activului net personal prin plăți eșalonate și care va conține data și cuantumul fiecărei plăți
eșalonate, soldul rămas după fiecare plată, valoarea ratei reziduale;
25. Grup - un grup de entităţi, format dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţile în care societatea-mamă
sau filialele sale deţin o participaţie, precum şi un grup de entităţi legate între ele printr-o relaţie, alta decât
cea dintre o societate-mamă şi o filială, respectiv o relaţie în următorul sens:
(i)
o entitate sau mai multe entităţi este/sunt condusă/conduse pe o bază unică, în virtutea unui
contract încheiat cu acea entitate ori a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi;
(ii)
organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entităţi
sunt formate din aceleaşi persoane reprezentând majoritatea decizională, aflate în funcţie în cursul
exerciţiului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate;
26. Instrumentele financiare reprezintă:
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;
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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 ori pentru care s-a făcut o cerere de admitere la
tranzacţionare pe o astfel de piaţă;
27. Instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la art. 2, alin. (1) pct. 19 lit. d) şi g)
din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţii ale
acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale Autoritţii – Sectorul
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare;
28. Investiţii private de capital - private equity – investiţii pe termen lung în acţiuni ale companiilor care nu
sunt listate pe o piaţă reglementată, ce presupun o strategie activă prin implicarea directă a
administratorului de fonduri de pensii private în managementul companiei deţinute astfel, în scopul
obţinerii de plusvaloare în raport cu investiţia iniţială, şi care pot fi:
• investiţii într-o companie nou-înfiinţată sau într-o companie existentă, cu scopul dezvoltării acesteia în
baza analizei unui plan de afaceri;
• cumpărarea de acţiuni în vederea dobândirii unei poziţii de control sau de acţionar la o companie
existentă în baza analizei unui plan de afaceri;
29. Investment grade reprezintă - calificativul de performanţă acordat unei emisiuni de instrumente financiare
sau, în lipsa acestuia, emitentului de către agenţiile de rating mai sus menţionate, conform grilelor de
evaluare specifice acestora, respectiv calificativ mai mare sau cel puţin egal cu BBB-, BBB-, Baa3;
30. Legea reprezinta Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare;
31. Normele Autorităţii sau normele reprezintă normele emise de Autoritate în aplicarea Legii;
32. Ocrotitorul legal - persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești față de minor,respectiv părinții,
părintele supraviețuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi si obligații potrivit legii;
33. Participantul reprezintă persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond
de pensii facultative şi care are în viitor un drept la o pensie facultativă;
34. Pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi
distinct de cea furnizată de sistemul public;
35. Persoană afiliată, în raport cu o persoana fizică sau juridică, denumită în continuare prima entitate,
reprezintă:
a. un acţionar sau un grup de acţionari care deţine mai mult de 10% din acţiunile emise de prima
entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate
de prima entitate;
b. orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din acţiunile emise
ori în care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de
respectiva entitate;
c. orice altă entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din acţiunile emise
şi, în acelaşi timp, deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima
entitate;
d. orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi;
e. orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al
respectivei entităţi;
f. soţul/soţia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei
persoane prevăzute la lit. a)-e).
36. Piaţă primară – piaţă aferentă emiterii, subscrierii şi distribuţiei instrumentelor financiare, direct sau printrun intermediar;
37. Piaţă reglementată – piaţă autorizată în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Directiva MiFID
şi prezentă în lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 47 din Directiva
MiFID;
38. Plată eşalonată - suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului reprezentând rate
lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepția ultimei rate care va fi o rată reziduală, din care
se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poștale,
după caz, pe o perioadă de maximum 5 ani;
39. Plata unică - suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului reprezentând
contravaloarea activului personal, din care se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru
efectuarea viramentelor sau taxelor poștale, după caz și plătită într-o singură tranșă.
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40. Ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete
ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;
41. Ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă reprezintă media aritmetica a ponderilor zilnice a
fondului pe perioada respectivă;
42. Prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de
administrare si ai schemei de pensii facultative;
43. Rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor
zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre
valoarea unei unităţi de fond din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă;
44. Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de
rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii facultative pe
perioada respectivă;
45. Rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie
ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4 puncte procentuale,
şi 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă;
46. Rata reziduală reprezintă ultima rată, respectiv suma
participantului/beneficiarului potrivit graficului de plăți eșalonate;

plătită

de

către

administrator

47. Rating reprezintă calificativul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia,
calificativul acordat emitentului de către o agenţie de rating ca urmare a evaluării riscurilor asociate
acestuia;
48. Riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;
49. Schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora
administratorul colectează şi investeşte activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către
participanţi a unei pensii facultative;
50. Societatea de pensii reprezintă societatea pe acţiuni, constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei
comerciale şi cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările
ulterioare, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor
de pensii facultative şi, opţional, furnizarea pensiilor private;
51. Societatea-mamă reprezintă o entitate care se afla în una dintre următoarele situaţii:
(i) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită filială;
(ii) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere
ori de supraveghere ale altei entităţi, denumită filială, şi este în acelaşi timp acţionar/asociat sau membru
al acelei entităţi;
(iii) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei entităţi, denumită filială, al cărei
acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a unor prevederi
din actul constitutiv al entităţii, în cazul în care legislaţia aplicabilă filialei îi permite acesteia să fie supusă
unor astfel de contracte sau prevederi;
(iv) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de administrare,
de conducere sau de supraveghere ale acelei filiale, aflaţi în funcţie în exerciţiul financiar în curs, în
exerciţiul financiar anterior şi până la data la care sunt întocmite situaţiile financiare consolidate, au fost
numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot; aceasta prevedere nu se aplică în cazul în
care o altă entitate are faţă de acea filială drepturile prevăzute la lit. (i), (ii) sau (iii);
(v) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi controlează singură, în baza unui acord încheiat
cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei entităţi, denumită filială, majoritatea drepturilor de vot în
acea filială;
(vi) are dreptul de a exercita sau, în opinia autorităţilor competente, exercită în fapt o influentă dominantă
ori un control asupra altei entităţi, denumită filială;
(vii) societatea-mamă împreună cu o altă entitate, denumită filială, sunt conduse pe o bază unică de către
societatea-mamă;
52. 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 afla principala sa structura administrativă;
53. Statul terţ reprezintă oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine
Spaţiului Economic European;
54. Unitatea de fond reprezintă o diviziune a activului Fondului care atestă un drept de proprietate în Fond.
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55. VAN reprezintă Valoarea Activului Net al Fondului, calculată ca diferenţă între valoarea totală a Activelor
Fondului şi obligaţiile acestuia;
56. VUAN reprezintă valoarea unitară netă a Activului Net, calculată ca raport dintre valoarea netă a Activelor
Fondului la o anumită dată şi numărul total de Unităţi de Fond la aceeaşi dată.
57. Risc legat de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiţie de mediu, socială sau de guvernanţă
care, în cazul in care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potenţial, asupra
valorii investiţiei
58. Noninvestment grade reprezintă un nivel de performanţă acordat unei emisiuni de instrumente
financiare sau, în lipsa acesteia, emitentului, de catre agenţiile de rating, conform grilelor de evaluare
specifice acestora, respectiv calificativ mai mic de BBB-, BBB-, Baa3.

CAPITOLUL III.
Obiectivele Fondului
Art. 17 – (1) Obiectivul Fondului este obţinerea de performanţe ridicate pe termen lung care să genereze creşterea
activelor prin investiţii în piaţa financiară, bancară şi de capital, cu scopul declarat al obţinerii unor venituri
suplimentare la vârsta pensionării.
(2) Riscul asumat de Fond va fi administrat prin diversificarea pe clase de active şi pe regiuni geografice, astfel
încât participanţii să beneficieze de oportunităţile de pe pieţele pe care Fondul este prezent.

CAPITOLUL IV.
Dobândirea calităţii de Participant la Fond
Art. 18 Sunt eligibile pentru a fi Participanţi la Fond următoarele persoane: angajatul, funcţionarul public sau
persoana autorizată să desfăşoare o activitate independentă, potrivit Legii, persoana care îşi desfăşoară activitatea
în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata
mandatului, membrul unei societăţi cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, precum şi altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care aderă la
Fond şi care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la Fond şi are un drept viitor la o pensie
facultativă.
Art. 19 De la data aderării României la Uniunea Europeană pot contribui la Fond şi Participanţi şi întreprinderi dintrun alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
Art. 20 Persoana care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate va dobândi calitatea de Participant la Fond din
momentul în care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1. aderă la Fond prin semnarea unui Act Individual de Aderare în forma autorizată de Autoritate;
2. are cel puţin o contribuţie virată la Fond, în cuantumul minim prevăzut în Actul Individual de Aderare
încheiat cu un Administrator de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei în vigoare.
Art. 21 Înainte de completarea şi semnarea Actului Individual de Aderare, potenţialul Participant va fi informat de
către Administrator prin intermediul agentului de marketing despre conţinutul şi termenii Prospectului schemei de
pensii.
Art. 22 Prospectul simplificat este oferit în mod gratuit potenţialilor Participanţi la semnarea Actului Individual de
Aderare.
Art. 23 Prospectul detaliat este pus la dispoziţia Participanţilor sau a potenţialilor Participanţi, la cerere, în mod
gratuit şi poate fi consultat accesând pagina de internet www.btpensii.ro.
Art. 24 Aderarea la Fond este o opţiune individuală, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a
o convinge să adere sau să rămână participant fiind interzisă, în conformitate cu art. 97 din Legea nr. 204/2006
privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 25 Administratorul nu poate refuza semnarea Actului Individual de Aderare niciunei persoane care are dreptul
de a participa la Fond.
Art. 26 Calitatea de Participant se menţine şi în cazul suspendării sau încetării plăţii contribuţiilor către Fond.
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CAPITOLUL V.
Contribuţii
Art. 27 Limitele contribuţiei
(1) Mărimea contribuţiei la Fond nu poate depăşi 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia
al persoanei care aderă la Fond.
(2) Contribuţia la Fond nu poate fi mai mică de 60 de lei.
Art. 28 Modalitatea de stabilire a contribuţiei
(1) Cuantumul minim al contribuţiei lunare este specificat în Actul Individual de Aderare cu respectarea limitelor
de la art. 27.
(2) Contribuţia poate fi împărţită între angajat şi angajator, dacă este cazul, potrivit prevederilor stabilite prin
contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanţii angajaţilor.
(3) Contribuţia proprie a Participantului, precum şi a cea a angajatorului, sunt specificate în actul individual de
aderare.
Art. 29 Modalitatea de plată, colectare şi virare a contribuţiei
(1) Contribuţiile se plătesc în conturile indicate de către Administrator în Actul individual de Aderare.
(2) Contribuţiile se virează de către angajatorul Participantului, în numele Participantului, pe baza Actului Individual
de Aderare sau pot fi virate individual de către Participant conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Administratorul va pune la dispoziţia Angajatorului respectiv Participantului, după caz, detalii şi instrucţiuni
pentru plăţile ce trebuie efectuate.
(4) Contribuţia aferentă unui Participant se consideră încasată de către Administrator numai în cazul în care a fost
posibilă identificarea, conform prevederilor legale.
(5) Dacă se primesc contribuţii ce nu pot fi identificate corespunzător, Administratorul va contacta plătitorul pentru
soluţionarea acestei situaţii.
(6) Administratorul va transforma contribuţiile încasate în unităţi de fond în cel mult 4 zile lucrătoare de la data
încasării acestora conform prevederilor legale.
Art. 30 Contribuţii neidentificate
(1) Dacă identificarea contribuţiilor nu este posibilă, Administratorul va depune toate eforturile pentru remedierea
oricăror neconcordanţe/neconformităţi care împiedică transformarea sumelor primite în unităţi de fond.
(2) Dacă remedierea neconcordanţelor/neconformităţilor nu se realizează în termen de 4 zile lucrătoare de la
primirea contribuţiei (data creditării contului colector al Fondului), Administratorul va returna suma respectivă.
Art. 31 Data plăţii
Virarea contribuţiilor către Fond se poate efectua până la data maximă până la care se pot plăti contribuţiile de
asigurări sociale obligatorii.
Art. 32 Încetarea/suspendarea plăţii contribuţiilor; reînceperea plăţii contribuţiilor după suspendare
(1) Angajatorul trebuie, în situaţia în care constituie şi virează contribuţia la Fond, să notifice în scris Administratorul
cu privire la suspendarea sau încetarea plăţii contribuţiei participantului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte
de data suspendării ori încetării contribuţiilor.
(2) (a) Suspendarea plăţii contribuţiei are loc şi în situaţia în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată
a contribuţiei stabilite prin Actul Individual de Aderare pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive de la data
scadenţei obligaţiei şi nu a notificat anterior scadenţei, în scris, Administratorul cu privire la suspendare în
conformitate cu prevederile de la alin. (1).
(b) Suspendarea plăţii contribuţiei prevăzută la alin. (1) nu aduce atingere calităţii de participant sau activului
personal al acestuia. Suspendarea sau încetarea plăţii se face fără nicio penalizare a participantului.
(c) Administratorul are obligaţia să informeze, în scris, Participantul despre suspendarea plăţii contribuţiei ca
urmare a neindeplinirii obligaţiei de plată a acesteia, iar reluarea plăţii contribuţiei se poate efectua oricand.
Art. 33 Modificarea valorii contribuţiei. Modificarea plătitorului
(1) Participantul poate, în orice moment, să modifice nivelul contribuţiei, în condiţiile Legii, cu respectarea nivelului
minim prevăzut în actul individual de aderare şi a nivelului maxim prevăzut de Lege şi cu respectarea nivelului
minim prevăzut în prospect la art. 27 şi anume 60 lei.
(2) Angajatorul poate, în orice moment, să modifice nivelul contribuţiei către Fond, înştiinţând în scris
Administratorul şi angajatul, cel târziu la data plăţii contribuţiei.
(3) În cazul în care Participantul şi/sau angajatorul plătesc o contribuție diferită față de cea stabilită prin Actul
Individual de Aderare, sau prin înştiinţările scrise ulterioare cu privire la modificarea valorii contribuţiei,
administratorul:
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a. Va aloca suma conform instrucțiunilor participantului/angajatorului. Instrucțiunile primite din partea
angajatorului vor fi luate în considerare, doar în ceea ce privește modificarea contribuției din partea
angajatorului.
b. In absența unor instrucțiuni din partea participantului primite în termen de 4 zile lucrătoare de la data
încasării sumei, administratorul fondului va proceda astfel:
• va aloca contribuțiile restante, dacă acestea există
• va aloca contribuția aferentă lunii în curs; în eventualitatea unei diferențe ramase din suma
încasată, aceasta se va cumula şi aloca cu contribuţia lunii în curs
c. Va restitui suma, dacă aceasta este mai mică decât cuantumul minim al contributiei specificat la art.
28 alin. (1).
(4) În cazul în care se modifică datele privind angajatorul, Participantul va transmite o notificare scrisă
Administratorului şi noului angajator.
Art. 34 Detaşarea Participantului
Participantul care a fost detaşat într-o altă ţară are dreptul la continuarea plăţii contribuţiilor la Fond pe durata
detaşării sale.
CAPITOLUL VI.
Drepturile şi Obligaţiile Participantului
Art. 35 Toţi Participanţii la Fond au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.
Art. 36 Drepturile Participanţilor. Participanţii au următoarele drepturi:
a. să adere la Fond şi să se transfere către şi de la Fond oricând doresc conform prevederilor prezentului
prospect şi a legislaţiei în vigoare;
b. să deţină dreptul de proprietate asupra activului personal;
c. să fie informaţi, conform prevederilor legale în vigoare;
d. dreptul la o pensie facultativă şi la plata activului personal net de la momentul îndeplinirii condiţiilor legale;
e. să fie informaţi anual în scris cu privire la activul personal precum şi asupra numărului de unităţi şi a valorii
acestora;
f.
orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Autoritate şi ale prospectului
schemei de pensii facultative.
Art. 37 Obligaţiile Participanţilor. Participanţii la Fond au următoarele obligaţii:
a. să plătească cuantumul minim al contribuţiei lunare stabilite în Actul Individual de Aderare;
b. să comunice Administratorului şi angajatorului orice modificare a datelor sale personale şi/ sau
contractuale (exp: schimbare angajator, modificare contributii) si să transmită documentele doveditoare
în termen de 30 zile calendaristice de la producerea acestora;
c. să comunice Administratorului în scris deschiderea dreptului de pensie facultativă şi să depună la sediul
Administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului la o pensie facultativă;
d. să îndeplinească orice alte obligaţii conform prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Normelor emise de Autoritate precum şi ale prezentului prospect.

CAPITOLUL VII.
Resursele financiare ale Fondului
Art. 38 Resursele financiare ale Fondului se constituie din:
a. Contribuţiile nete convertite în unităţi de fond;
b. Drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie;
c. Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen şi cuantumul acestora;
d. Sumele provenite din investirea veniturilor menţionate anterior.

CAPITOLUL VIII.
Informaţii privind politica de investiţii
Art. 39 Direcţii generale
(1) Strategia de investiţii a activelor Fondului este stabilită de către Administrator pe termen lung şi constă în
investirea in interesul participanţilor a contribuţiilor acestora pe pieţele financiare pe principiul diversificării
riscului şi administrării prudenţiale în vederea maximizării rentabilităţii investiţiilor.
(2) Strategia de investiţii işi propune să îmbine rentabilitatea caracteristică instrumentelor financiare cu venit fix
(titluri de stat, obligaţiuni, etc.) cu performanţele altor tipuri de active în limitele investiţionale.
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(3)

Strategia de alocare a activelor Fondului de către Administrator este stabilită în cadrul Comitetului de
Investiţii și aprobată de Consiliul de Administrație. Aceasta este reanalizată periodic în funcţie de evoluţia
indicatorilor macroeconomici şi de evoluţiile pieţelor financiare.
(4) Investiţiile Fondului sunt realizate de Administrator într-un mod care să asigure securitatea, calitatea,
lichiditatea şi profitabilitatea activelor Fondului.
(5) Politica de investiţii a Fondului stabilită de Administrator constă în diversificarea riscului pe mai multe
sectoare economice, în diverse clase de active, pe tipuri de emitenţi, pe diverse pieţe ale ţărilor din Uniunea
Europeană sau a spaţiului Economic European, precum şi pe pieţe financiare ale statelor terţe.
(6) Administratorul urmăreşte zilnic evoluţia structurii activelor plasând resursele Fondului în conformitate cu
strategia generală stabilită de Comitetul de Investiţii şi aprobată de Consiliul de Administraţie, acţionând prin
vânzarea şi cumpărarea diverselor titluri financiare în condiţiile oferite de evoluţia acestora pe aceste pieţe.
(7) Politica de investiţii va avea în vedere obţinerea unei performanţe cât mai ridicate cu menţinerea nivelului
de risc asumat in prezentul document.
(8) Instrumentele preferate vor fi cele cu venit fix pentru a asigura o stabilitate mai mare a performanţelor
Fondului.
(9) În funcţie de evoluţia pieţelor financiare, Administratorul Fondului poate investi activele Fondului în acţiuni
şi obligaţiuni corporative şi municipale, dar şi în alte instrumente financiare, ponderea în aceste active putând
creşte până la nivelul maxim legal admis.
(10) Portofoliul de acţiuni şi obligaţiuni va fi concentrat către emitenţi cu potenţial de creştere pe termen mediu şi
lung cu un grad adecvat de lichiditate;
(11) Autorizarea de către Autoritate a Prospectului Schemei de Pensii Facultative nu reprezintă o garanţie pentru
realizarea obiectivelor investiţionale ale Fondului.
(12) 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.
(13) Activele se vor diversifica astfel încât se va evita expunerea excesivă pe un anumit activ.
(14) Evoluţia valorii unitare a activului net a Fondului va fi influenţată de evoluţiile pieţelor financiare pe care
Administratorul investeşte activele Fondului.
(15) Toate veniturile obţinute de Fond se reinvestesc.
(16) Administratorul fondului susţine într-o măsură cat mai mare eficienţa energetică şi a consumului de resurse,
soluţii de energie regenerabilă, reducerea emisiilor de carbon, incluziunea socială, măsuri de protecţie a
mediului.
(17) Activitatea de investiţii a Administratorului cu privire la Fond ţine cont de politica privind sustenabilitatea şi
integrarea riscurilor de durabilitate în cadrul BT PENSII SAFPF SA. Fondul de pensii facultative Pensia Mea
promovează caracteristicile de mediu şi sociale, dar nu are ca ca atare obiectivul unei investiţii durabile.
Art. 40 Principalele categorii de instrumente financiare
(1) Activele Fondului vor fi investite în instrumentele financiare prevazute de Legea nr. 204/2006, privind pensiile
facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de normele emise de Autoritate, respectiv de
Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările şi
completările ulterioare, cu respectarea următoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:
a) instrumente ale pieţei monetare - 20%, cu respectarea următoarelor sublimite:
(i) conturi în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European - 5%;
(ii) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii
Europene sau al Spaţiului Economic European - 20%;
(iii) certificate de trezorerie admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată sau
tranzacţionate pe o piaţă secundară bancară din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state
aparţinând Spaţiului Economic European – 20%;
(iv) acorduri reverse repo încheiate cu instituţii bancare – 5%;
b) titluri de stat din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European,
inclusiv certificatele de trezorerie menţionate la lit a) pct. (iii) - 70%;
c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din România, state
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 - 30%;
d) valori mobiliare admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România,
state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 50%, cu respectarea
următoarelor sublimite:
(i) acţiuni şi drepturi admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România,
din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 50%;
(ii) obligaţiuni corporatiste, cu excepţia obligaţiunilor care presupun sau încorporează un instrument derivat - 30%;
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e) titluri emise de state terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din
România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 15%;
f) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din state terţe admise la
tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 10%;
g) obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele menţionate la lit. j), admise la
tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 5%;
h) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, inclusiv ETF, din România,
sau state membre ale Uniunii Europene – 5%;
i) ETC şi titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv (AOPC) înfiinţate ca fonduri închise
de investiţii, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European – 3%;
j) obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană
de Investiţii, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România din state
membre ale Uniunii Europene sau din state membre aparţinând Spaţiului Economic European - 15%;
k) investiţii private de capital sub forma acţiunilor şi obligaţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma participaţiilor la fondurile de investiţii
private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului
Economic European -10%;
l) acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, sau în fonduri de investiţii
specializate în infrastructură – 15%;
m) valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, emise de fonduri de investiţii sau
societăţi care desfăşoară activităţi de dezvoltare şi promovare imobiliară, de cumpărare şi vânzare de bunuri
imobiliare proprii, de închiriere şi subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau de administrare de imobile – 3%.
(2) Procentul maxim admis al activelor poate fi modificat de către Autoritate prin emiterea de norme în acest sens.
(3) În funcţie de natura emitentului de instrumente în care Administratorul poate investi, procentele maxime
admise sunt:
▪ 5% din activele Fondului, într-un singur emitent;
▪ 10% din activele Fondului, în activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate lor;
▪ 15% din numărul total de acţiuni emise de un emitent, urmând ca în calculul acestui procent să intre atât
acţiunile ordinare, cât şi acţiunile preferenţiale;
▪ 15% din acţiunile preferenţiale ale unui emitent;
▪ 25% din titlurile de participare emise de un OPCVM, ETF, AOPC de tip fond închis de investiţii sau ETC;
▪ 10% din obligaţiunile unui emitent, cu excepţia titlurilor de stat;
▪ 15% din acţiunile unei investiţii private de capital.
Expunerea faţă de un singur emitent nu poate depăşi 5% din activele fondului de pensii private, iar expunerea
faţă de un grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora nu poate depăşi 10% din activele fondului de pensii.
(4) Limitele prevazute mai sus se referă la toate tipurile de investiţii permise de Lege şi de normele Autorităţii,
inclusiv conturi şi depozite bancare, instrumente financiare derivate şi operaţiuni reverse repo cu excepţia titlurilor
de stat. Expunerea faţă de un emitent în cazul instrumentelor financiare derivate este reprezentată de valoarea
de piaţă a acestora. Expunerea faţă de un emitent în cazul operaţiunilor reverse repo este reprezentată de
valoarea dobânzii acumulate. Expunerea faţă de emitentul banca depozitar va fi calculată scăzând valoarea
sumelor aflate în curs de decontare aferente tranzacţiilor de cumpărare.
(5) Administratorul poate tranzacţiona pe alte pieţe în afara pieţei primare, pieţei reglementate şi pieţei
secundare bancare, numai în următoarele cazuri:
a) tranzacţionarea implică instrumente financiare derivate de tipul forward şi swap prevăzute la art. 40 alin. 7
b) tranzacţionarea implică titluri de participare emise de OPCVM care nu sunt admise la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată;
c) tranzacţionarea implică investiţii private de capital, prevăzute la art. 40 alin. 1 lit. k);
d) tranzacţionarea implică obligaţiuni municipale prevăzute la art. art.40 alin.1 lit.c) si f) şi obligaţiuni
corporatiste prevăzute la art.40 alin.1, lit. d) pct. (ii).
e) tranzacţionarea implică acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, prevăzute la art. 40 alin.1, lit. l).
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(6) Administratorul poate proteja portofoliul de investiţii al fondului de pensii impotriva riscului de dobanda prin
tranzacţii cu instrumente financiare derivate de tipul contracte futures si opţiuni realizate numai pe pieţe
reglementate, pentru acele active care au maturitatea reziduala mai mare de 5 ani calculate la data incheierii
tranzacţiei.
(7) Administratorul poate proteja portofoliul de investiţii al fondului de pensii facultative impotriva riscului valutar
prin intermediul instrumentelor financiare de tipul forward si swap negociate in afara pieţei reglementate, cu
respectarea urmatoarelor situaţii:
a) pentru scadenţe mai mici de 30 de zile calendaristice pentru care contractele standard nu sunt disponbile, cu
condiţia ca acestea sa fie in completarea unui instrument financiar prevazut la art.19
b) protejarea portofoliului in conformitate cu prevederile art 19 nu este posibila prin realizarea de tranzacţii cu
instrumente financiare derivate prin intermediul pieţei reglementate in condiţii in care piaţa reglementata nu este
suficient de lichida pentru a asigura posibilitatea iniţierii sau lichidarii la orice moment a unor poziţii pe instrumente
financiare derivate.
Administratorul poate proteja portofoliul de investiţii al fondului de pensii facultative impotriva riscului de dobanda
prin intermediul instrumentelor financiare de tipul forward si swap negociate in afara pieţei reglementate, pentru
acele active care au maturitatea reziduala mai mare de 5 ani calculata de la data incheierii tranzacţiei, in cazul in
care piata reglementata nu este suficient de lichida pentru a asigura posibilitatea iniţierii sau lichidarii in orice
moment a unor poziţii pe instrumente financiare derivate.
(8)In vederea respectarii Regulamentului UE 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind
durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, s-a implementat la nivelul societatii o politica in acest sens.
Prevederile politicii mentioneaza cum se definesc aceste riscuri, cum sunt integrate in activitatea investitionala,
astfel incat investitiile aferente fondului sa fie efectuate intr-o maniera adecvata si eficienta.
Se are in vedere ca investiţiile efectuate la nivelul fondului Pensia Mea sa fie sustenabile sub aspectul
impactului asupra mediului înconjurator, completand în acest sens evaluarea si monitorizarea companiilor de
interes din perspectiva angajamentului acestora în sensul unei dezvoltări durabile, prin analiza indicatorilor ESG
disponibili.
În cazul în care materializarea unui risc legat de durabilitate conduce la o pierdere de 20% în cadrul unui trimestru
din valoarea unei investiţii a Fondului Pensia Mea, se vor lua măsurile necesare pentru limitarea riscului, prin
analizarea potenţialelor efecte negative ulterioare sau a posibilităţilor de remediere a acestora și se decide dacă
se impune dezinvestirea sau păstrarea instrumentelor financiare care au cauzat scăderea.
În cazul în care se înregistrează o pierdere efectivă datorată materializării riscului legat de durabilitate, aceasta
este menționată în raportul anual catre participanti al Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea.
(9)Prin Politica de investiţii, Administratorul admite următoarele limite ale structurii activelor Fondului, fără însă a
depăşi maximele admise de lege:

Tip instrument financiar

Minimum
admis

Maximum
admis

in fond
0%

in fond

1.1 conturi în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcţioneze
pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

0%

5%

1.2 depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să
funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European
1.3 certificate de trezorerie admise la tranzactionare si care se tranzactionează
pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe o piaţă secundară bancară din
România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând
Spaţiului Economic European
1.4 acorduri reverse repo încheiate cu instituţii bancare
2. Titluri de stat din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European, inclusiv certificatele de trezorerie mentionate la
pct 1.3
3. Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice
locale din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului
Economic European, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o

0%

20 %

0%

20 %

0%
0%

5%
70 %

0%

30 %

1.Instrumente ale pieţei monetare, cu respectarea următoarelor sublimite:
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20 %

piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din
state aparţinând Spaţiului Economic European
4. Valori mobiliare admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă
reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:
4.1 acţiuni şi drepturi admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o
piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European
4.2 obligaţiuni corporatiste, cu excepţia obligaţiunilor care presupun sau
încorporeaza un instrument derivat

0%

50 %

0%

50 %

0%

30 %

5. Titluri emise de state terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează
pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene
sau aparţinând Spaţiului Economic European
6. Obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice
locale din state terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o
piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European
7. Obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele
mentionate la pct.10, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o
piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European

0%

15 %

0%

10 %

0%

5%

8. Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori
mobiliare, inclusiv ETF, din România sau din state membre ale Uniunii Europene
9. ETC şi titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv
(AOPC) înfiinţate ca fonduri închise de investiţii, admise la tranzacţionare şi care
se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European
10. Obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, admise la
tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România
din state membre ale Uniunii Europene sau din state membre aparţinând
Spaţiului Economic European
11. Investiţii private de capital sub forma acţiunilor şi obligaţiunilor la societăţi din
România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European sau sub forma participaţiilor la fondurile de investiţii private de capital
din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând
Spaţiului Economic European
12. Acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul publicprivat, cu modificările şi completările ulterioare, sau în fonduri de investiţii
specializate în infrastructură
13. Valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate,
emise de fonduri de investiţii sau societăţi care desfăşoară activităţi de dezvoltare
şi promovare imobiliară, de cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare proprii, de
închiriere şi subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau de administrare de
imobile
14. Obligaţiuni corporatiste fără rating şi obligaţiuni corporatiste care au
calificativul noninvestment grade, dar niciunul dintre calificativele acordate de
către agenţiile de rating nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3, ale
emitenţilor din România

0%

5%

0%

3%

0%

15 %

0%

10%

0%

15%

0%

3%

0%

3%

(10) În cazul în care în procesul de investire sunt depăsite în mod pasiv limitele investitionale legale, în maximum
30 de zile calendaristice de la data depăşirii limitei, Administratorul Fondului 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 interdicţiei de a deţine mai mult de 10% din obligaţiunile unui emitent, pentru
care termenul este de 360 de zile calendaristice.
(11) Abaterea de la limitele investiţionale ca urmare a convertirii contribuţiilor, a transferurilor participanţilor sau
a plăţii activului personal al participanţilor nu reprezintă abatere pasivă, iar Administratorul are obligaţia să
corecteze aceste abateri în maximum 1 zi lucrătoare.
(12) Administratorul Fondului 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.
13

(13) In cazul unei abateri pasive de la cerintele de rating, in 360 de zile calendaristice de la data depasirii limitei,
administratorul corecteaza, inclusiv prin masuri active, abaterea de la cerinta privind calificativul emitentului sau
a emisiunii respective. Prin exceptie, cresterea ratingului Romaniei nu reprezinta o abatere pasiva de la cerintele
de rating pentru obligatiunile aflate in portofoliile fondurilor de pensii private la data cresterii ratingului.
Art. 41. Interdictii privind investitiile
(1) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii pe care îl administrează în instrumente financiare
pentru care societatea-mamă a administratorului, grupul din care administratorul face parte sau orice altă
persoană afiliată sau aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de administrator se află în oricare
din următoarele situații:
a) entitățile menționate au emis instrumentul financiar respectiv;
b) entitățile menționate administrează sau controlează în mod direct sau indirect emitentul instrumentului
financiar respectiv;
c) entitățile menționate sunt contrapartea tranzacției respective.
(2) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii private pe care îl administrează în active care nu
pot fi identificate sau a căror evaluare este incertă.
(3) Este interzisă investirea în companii care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi/sau comercializării de
produse din tutun, alcool şi armament ori în domeniul jocurilor de noroc.
(4) Este interzisă investirea în titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau
ale OPCVM – urilor tranzacţionabile care nu respectă cerinţele Directivei Europene 2009/65/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 302 din 17 noiembrie 2009.
(5) Este interzisă investirea în orice alte active care nu sunt prevăzute expres de Normele Autorităţii.
Art. 42 Structura portofoliului
(1) Gradul de risc al fondului este mediu.
(2) În concordanţă cu gradul de risc asumat al Fondului, Administratorul va investi activele Fondului cu
respectarea încadrării gradului de risc în intervalul 10%-25%, aferent fondurilor de pensii cu grad mediu de risc.
(3) Gradul de risc se exprimă procentual si se calculează zilnic, dupa următoarea formulă:

(4) Valoarea activului ponderat la risc se calculează aplicând ponderile prevăzute de Normele Autorităţii.
Art. 43 Riscuri investiţionale
Riscurile la care este supus Fondul pot fi structurate astfel:
(1) Riscul sistematic, nediversificabil determinat de: evoluţia generală a pietelor locale si internationale pe
care sunt plasate activele Fondului, riscul modificarii dobanzii pe piata, riscul modificării negative a
cotaţiilor acţiunilor şi obligaţiunilor din portofoliu, riscul creşterii masive a inflaţiei, evoluţia nefavorabilă a
ratei de schimb valutar;
(2) Riscul nesistematic, diversificabil determinat de riscul de plasament - unele plasamente se pot dovedi
în timp neprofitabile. Acest risc este specific pentru fiecare plasament în parte;
(3) Riscul legislativ este riscul ca investiţiile să fie influenţate de modificări asupra cadrului legislativ.
Art. 44 Metode de evaluare a riscurilor investiţionale
(1) Prin Declaraţia privind Politica de investiţii Administratorul Fondului se asigură că riscurile sunt în concordanţă
cu gradul de risc asumat şi totodată au fost elaborate şi funcţionează mecanisme interne de indentificare şi
evaluare a riscurilor investiţionale.
(2) În vederea evaluării riscurilor investiţionale Administratorul a elaborat o serie de proceduri de management al
riscului.
(3) În cadrul societăţii activează funcţiuni specifice managementului riscurilor.
(4) Riscul sistematic va fi redus la minimul posibil prin investirea activelor Fondului pe diverse pieţe.
(5) De asemenea, Administratorul va depune toate diligenţele necesare pentru reducerea riscului nesistematic
prin diversificarea prudentă a plasamentelor din portofoliu.
(6) Valoarea activului net al Fondului se va modifica în funcţie de evoluţia pieţelor pe care au fost efectuate
investiţiile.
(7) Valoarea investiţiilor Fondului poate fluctua în timp. Aceasta înseamnă că valoarea unor investiţii poate creşte,
în timp ce valoarea altor investiţii scade, în funcţie de termenii în care acestea au fost făcute şi în funcţie de
evoluţia pieţei financiare, a celei bursiere sau a conjuncturii economice.
(8) Performanţele anterioare inregistrate de Fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.
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Art. 45 Responsabilităţi în activitatea de investire:
(1) Consiliul de Administraţie al Administratorului decide asupra Politicii de investiţii.
(2) Consiliul de Administraţie aprobă Declaraţia privind Politica de investiţii, precum şi modificările aduse acesteia.
(3) Administratorul are în structura sa organizatorică o Direcţie de Audit Intern şi o Direcţie de Investitii care este
responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de
Consiliul de Administraţie.
(4) La nivelul Administratorului funcţionează un Comitet de Investiţii stabilit in conformitate cu reglementările
interne ale Administratorului, format din cel puţin trei membri cu experienţă în domeniul financiar.
(5) Membrii Comitetului de Investiţii sunt:
Directorul General - Presedintele Comitetului de Investiţii
Directorul de Investiţii - Secretarul Comitetului de Investiţii
Directorul General Adjunct - Membru
Un membru al Consiliului de Administratie
(6) La şedinţele Comitetului de Investiţii pot participa şi alte persoane cu experienţă în domeniu, în calitate de
invitaţi.
(7) Comitetul de Investiţii va avea în principal, următoarele atribuţii:
a. elaboreaza strategia de investiţii şi o supune aprobării Consiliului de Administraţie;
b. stabileşte principalele limite de investiţii in concordanţă cu reglementările legale, obiective de investiţii şi
control al riscului;
c. asigură optimizarea profitului din investiţiile activelor Fondului;
d. analizează performanţa investiţiilor comparativ cu obiectivele asumate;
e. urmăreşte corespondenţa dintre active şi pasive;
f. asigură managementul investiţiilor;
g. se asigură, de asemenea, că activităţile de investiţii respectă toate cerinţele legislaţiei în vigoare;
h. orice alte atribuţii stabilite prin Politici Investiţionale, alte documente sau reglementări interne ale Companiei.
(8) Comitetul de Investiţii se intruneste de regulă o dată pe trimestru şi ori de câte ori intervin schimbări majore
de natură să afecteze Politica de investiţii sau performanţele Fondului.
(9) În cadrul structurii organizatorice a Administratorului funcţionează o Directie de Investiţii, condusa de
Directorul de Investiţii.
(10) Directorul de Investiţii este o persoană cu experienţă în domeniul investiţiilor şi a fost autorizat de Autoritate
în vederea desfăşurării activităţii de investire.
(11) Directorul de Investiţii are, în principal, următoarele atribuţii în domeniul său de activitate:
a) organizează activitatea Direcţiei de Investiţii;
b) asigură investirea activelor, cu respectarea limitelor prevăzute de Legea nr. 204/2006 privind pensiile
facultative, cu modificarile şi completările ulterioare, de Norma nr.11/2011 privind investirea si evaluarea activelor
fondurilor de pensii private, cu modificarile si completarile ulterioare, şi a celor stabilite prin prospectul schemei
de pensii şi în Declaraţia privind Politica de investiţii;
c) asigură diversificarea portofoliului Fondului în vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad adecvat de
lichiditate;
d) efectuează analize prealabile investirii asupra riscului de investiţie, a lichidităţii fiecarui instrument financiar in
cauza şi a costurilor implicate;
e) asigură dezvoltarea de politici şi proceduri adecvate privind analiza oportunităţilor investiţionale şi a plasării
activelor;
f) asigură respectarea reglementărilor prudenţiale;
g) asigură informarea Consiliului de Administraţie şi a Comitetului de Investiţii asupra problemelor şi evoluţiilor
semnificative care ar putea influenţa profilul de risc al Fondului;
h) stabileşte sisteme de raportare detaliate şi oportune către Consiliul de Administraţie şi Comitetul de Investiţii,
care să permită acestuia să efectueze o evaluare corectă a activităţii desfăşurate
i) este responsabil pentru managementul şi raportarea riscurilor în aria coordonată, asigurându-se că activităţile
pe care le gestionează sunt aliniate politicilor de management al riscurilor, că se respectă limitele de risc aprobate
de către conducerea companiei
Art. 46 Modalitatea de modificare a Declaraţiei privind Politica de investiţii
(1) Administratorul, revizuieşte şi completează Declaraţia privind Politica de investiţii ori de câte ori intervine o
schimbare importantă sau cel puţin o dată la 3 ani, cu acordul Autorităţii, informând participanţii cu privire la noua
Politică investiţională.
(2) Informarea participanţilor asupra modificărilor operate cu privire la Declaraţia privind Politica de investiţii se
realizează prin publicarea acestora pe pagina de internet a Administratorului, după obţinerea aprobării Autorităţii
şi prin publicarea unui anunţ privind modificarea acesteia în cel puţin un cotidian de circulatie naţională, pe o
perioadă de cel puţin două zile consecutive.
(3) Declaratia privind Politica de investiţii poate fi schimbată în condiţiile Legii şi ale normelor emise de Autoritate
în aplicarea acesteia.
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CAPITOLUL IX.
Regimul fiscal al operaţiunilor Fondului
Art. 47 Investiţiile activelor Fondului şi rezultatele acestor investiri sunt scutite de impozit până la momentul plăţii
dreptului cuvenit Participanţilor şi beneficiarilor.

CAPITOLUL X.
Regimul fiscal al contribuţiilor Fondului
Art. 48 Contribuţia proprie la Fond este deductibilă pentru fiecare Participant din venitul salarial brut lunar sau
din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume prevazute in legislatia fiscala in vigoare, într-un an fiscal.
Art. 49 Suma reprezentând contribuţia angajatorului pentru un angajat Participant la Fond este deductibilă pentru
angajator la calculul profitului impozabil, în limita unei sume prevazute in legislatia fiscala in vigoare pentru fiecare
Participant, într-un an fiscal.
CAPITOLUL XI.
Calculul valorii nete a activelor şi a valorii unităţii de Fond
Art. 50 Activele Fondului se vor evalua respectând regulile de evaluare stabilite prin normele emise de către
Autoritate.
Art. 51 Valoarea activelor nete ale Fondului şi valoarea unităţii de fond a acestuia se calculează atât de către
Administrator, cât şi de către depozitar, în fiecare zi lucrătoare.
Art. 52 Valoarea totală a unităţilor de fond ale Fondului este întotdeauna egală cu valoarea netă totală a activelor
Fondului.
Art. 53 Valoarea netă totală a activelor Fondului la o anumită dată se obţine prin scăderea obligaţiilor Fondului
din valoarea totală a activelor Fondului.
Art. 54 Valoarea netă a activelor Fondului = Valoarea totală a activelor Fondului – Valoarea obligaţiilor.
Art. 55 Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în
portofoliul Fondului, evaluate conform normelor emise de Autoritate.
Art. 56 Contribuţiile Participanţilor şi accesoriile acestora regăsite în contul colector nu intră în calculul valorii
totale a activelor, până la data transformării în unităţi de fond a contribuţiilor şi a transferului de lichidităţi în
conturile individuale ale Participanţilor.
Art. 57 Convertirea contribuţiilor în unităţi de fond se face la ultima valoare unitară a activului net raportată şi
certificată de către depozitar.
Art. 58 Obligaţiile Fondului sunt constituite din:
a. cheltuieli cu comisionul de administrare
b. comisionul de depozitare
c. comision de custodie
d. comisioane de tranzacţionare
e. comisioane bancare
f. taxele de auditare
Art. 59 Comisionul de administrare din activul total al Fondului este estimat şi înregistrat zilnic în calculul valorii
activului net şi regularizat lunar, conform documentelor justificative.
Art. 60 Cheltuielile cu taxele de auditare ale Fondului sunt înregistrate zilnic conform documentelor justificative.
Art. 61 (1) În contul Participantului se alocă un număr de unităţi de fond egal cu raportul dintre valoarea
contribuţiei încasate, conform art. 79 şi ultima valoare a unităţii de fond calculată şi certificată de către Depozitar.
(2) Contribuţiile la Fond se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale, în
maximum 4 zile lucrătoare de la data încasarii acestora conform art. 29.
Art. 62 Valoarea unitară a activului net se calculează şi se raportează în fiecare zi lucrătoare şi are ca bază de
calcul informaţiile valabile din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
Art. 63 Valoarea unei unităţi de fond la o anumită dată este calculată ca raport dintre valoarea netă totală a
activelor Fondului la data respectivă şi numărul total de unităţi de fond la acea dată:
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Valoarea unitară a activului net la data respectivă = Valoarea netă a activelor Fondului la acea dată /
Numărul total de unităţi de fond la acea dată

Art. 64 Numărul de unităţi de fond este diferenţa dintre numărul total de unităţi emise şi numărul total de unităţi
anulate ca urmare a plăţii drepturilor în caz de invaliditate sau deces al Participantului ori a transferului activului
personal al acestuia.
Art. 65 (1) În cazul în care unele elemente de activ sunt exprimate în valute liber convertibile, pentru
transformarea în lei se utilizează cursul Băncii Naţionale a României comunicat în ziua pentru care se efectuează
calculul.
(2) În situaţia în care există elemente de activ exprimate în valute pentru care Banca Naţională a României
nu publică un curs de schimb valutar, se utilizează cursul monedei respective faţă de euro, comunicat
de banca centrală a ţării în moneda căreia este exprimat elementul de activ, şi cursul euro/leu comunicat
de Banca Naţională a României în ziua pentru care se efectuează calculul.

CAPITOLUL XII.
Calculul ratei de rentabilitate a Fondului
Art. 66 Procedura de calcul al ratei anuale a rentabilităţii Fondului este în conformitate cu normele Autorităţii.
Art. 67 Rata de rentabilitate a Fondului reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurată
pe o perioadă de 24 de luni şi se calculează după următoarea formulă:
fx

RR =

t

(VUF ) zyfx

 (VUF )
y =1

fx
z ( y −1)

-1

unde:
fx

R R = rata de rentabilitate a Fondului;

(VUF )zyfx = valoarea unităţii fondului în ziua y;
(VUF )zfx( y −1) = valoarea unităţii de Fond în ziua y-1 (ziua precedenta zilei y)

t = numărul de zile calendaristice ale perioadei pentru care se efectuează calculul.
Art. 68 Rata de rentabilitate se va publica pe pagina de internet www.btpensii.ro în conformitate cu prevederile
legale în a patra zi lucrătoare de la încheierea trimestrului.

CAPITOLUL XIII.
Contul individual al Participanţilor
Art. 69 Contul individual al unui Participant este constituit prin alocarea de unităţi de fond corespunzătoare
contribuţiilor plătite sau transferurilor de lichidităţi băneşti.
Art. 70 (1) După deducerea comisionului de administrare detaliat la art. 79, contribuţia Participantului se
converteşte în unităţi de fond.
(2) Numărul de unităţi de fond alocate în contul Participantului este egal cu raportul dintre valoarea contribuţiei
după deducerea comisionului de administrare şi valoarea unităţii de fond.
Art. 71 Sumele provenind din transferul activului personal al unui Participant de la un alt fond de pensii facultative
se alocă în întregime în unităţi de fond, la valoarea unităţii de fond la data efectuării transferului.
Art. 72 Contribuţiile la Fond şi transferurile de lichidităţi băneşti se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale
acestora, calculate cu 6 zecimale, în maximum patru zile lucrătoare de la data încasării acestora
Art. 73 (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său.
(2) Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacţii, sub sancţiunea nulităţii
actelor respective.
(3) Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a
garanta credite, sub sancţiunea nulităţii.
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CAPITOLUL XIV.
Modalitaţi de convertire în unităţi de fond a contribuţiilor şi transferurilor de lichidităţi în conturile
individuale ale Participanţilor
Art. 74 Contribuţiile şi transferurile de lichidităţi băneşti la Fond se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale
acestora în maximum patru zile lucrătoare de la data încasării lor, conform Legii şi a Normelor Autorităţii.
Art. 75 O plată se consideră încasată de către Administrator dacă informaţiile ce o însoţesc permit identificarea
participantului pe baza codului numeric personal al acestuia.
Art. 76 Înainte de convertirea în unităţi de fond, din contribuţie se deduce comisionul de administrare exprimat
ca procent din contribuţie.
Art. 77 Numarul de unităţi de fond alocate în contul Participantului este egal cu raportul dintre contribuţia neta şi
valoarea unităţii de fond, în conformitate cu prevederile normei în vigoare.
Art. 78 Comisionul de administrare nu se deduce la convertirea în unităţi de fond a:
a. sumelor provenind din transferuri de disponibilităţi
b. drepturilor cuvenite beneficiarilor în caz de deces al participantului înainte de deschiderea dreptului la pensia
privată, beneficiari care au calitatea de participanţi la fond.
CAPITOLUL XV.
Taxe şi comisioane
Art. 79 Înainte de convertire în unităţi de fond, din orice contribuţie plătită se deduce un comision de administrare
de 5%, care se aplică până la data de 30.06.2022. De la data de 01.07.2022, înainte de convertire în unități de
fond, din contribuțiile plătite se va reține un comision de administrare de 0%.
Art. 80 Cheltuielile legate de administrare suportate de Fond sunt:
(1) Comision de administrare, care se deduce zilnic, sub forma de procent din activul net total al Fondului;
valoarea acestui procent este de 0,0064% pe zi;
(2) Comision de depozitare, care este de 0,1% pe an, aplicat la valoarea medie lunară a activelor nete depozitate;
(3) Comision pentru păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare:
I. Servicii de custodie piete locale
a. Comision de decontare si procesare transferuri instrumente financiare (cumparate,vandute, primite sau
livrate cu titlu gratuit) – piete locale de capital (BVB, Sibex):
• Decontare tranzactii: 0.01% aplicat la valoarea decontata a fiecarei tranzactii decontate in
sistemele depozitarilor centrali (valoare decontata = cantitate/emitent/tip operatiune * pretul
tranzactiei +/- plata comision broker, daca este cazul)
•
Transferurile de instrumente financiare din custodia BRD in custodia altei banci/ Sectiunea 1 a
Depozitarului Central: 0,025% aplicat la valoarea nominala a instrumentelor financiare
transferate.
• Transferurile de instrumente financiare in custodia BRD: free
b. Comisionul de pastrare in custodie a instrumentelor financiare – piete locale de capital (BVB, Sibex)
0.025% pe an aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului aflat in custodie;
c. Comision corporate action :
• 10 RON / emitent - colectare dividende sau orice sume distribuite de emitent pe piete locale de
capital (BVB, Sibex)
• Free - piete externe
d. Comision de tax reclaim: 150 EUR/ dosar de recuperare in cazul instrumentelor listate pe piete externe
e. Comisioane Titluri de Stat
(1) Pastrare in custodie, in sistemul SAFIR al BNR: Comision SAFIR
(2) Intermedierea tranzactiilor pe piata primara locala: Comision SAFIR
(3) Decontarea tranzactiilor pe piata secundara OTC a titlurilor de stat (inclusiv REPO)
• 50 RON + Comision SAFIR - titluri denominate in RON
• 25 EUR + Comision SAFIR – titluri denominate in valuta
(4) Transfer fara plata titluri de stat intre piata OTC si BVB : 50 RON + Comision SAFIR +
comision ROCLEAR
(5) Transferuri fara plata titluri catre alti dealeri piata OTC: 50 RON + Comision SAFIR
(6) Incasare de dobanda pentru certificatele de trezorerie in RON
• Colectare cupon : Franco
• Principal primit la maturitate : Franco
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II. Servicii de custodie piete externe
a. Comision pentru pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare :
• Piete mature : 0.025% pe an aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului aflat in custodie;
• Piete emergente : 0.25% pe an aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului aflat in custodie;
b. Comision pentru decontarea tranzactiilor :
• Piete mature : 25 EUR/tranzactie
• Piete emergente : 35 EUR/ tranzactie
• Modificare sau anulare tranzactii : 10 EUR/tranzactie
(4) Comisioane bancare :
1. Cont colector:
▪ incasari si plati intrabancare si interbancare: gratuit.
▪ administrare cont: gratuit
2. Cont operational:
administrare cont: gratuit
a. RON – Circuit intrabancar (viramente BRD-BRD)
▪ Incasari: gratuit;
▪ Plati: gratuit;
b. RON – Circuit interbancar (viramente BRD – alte banci din Romania)
▪ Incasari: gratuit;
▪ Plati:
o online 2.5 lei +comision BNR;
o ghiseu: 4 lei+ comision BNR
c. Valuta
▪ Incasari: gratuit;
▪ Plati:
i. Circuit intrabancar: gratuit;
ii. Circuit interbancar:
➢ Plati Euro, inclusiv LEI către orice bancă din spațiul SEPA* (cu exceptia bancilor din Romania
pentru platile in lei)
- ghiseu, indiferent de canalul de transmitere (SEPA sau SWIFT):
- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 14,51 LEI;
- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 20 LEI;
- online:
- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 5,51 LEI;
- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 11 LEI;
Nota: Comisionul va fi exprimat în RON, dar va fi perceput din contul de EURO (pentru
plățile în EURO), la cursul BRD valabil la momentul efectuării plății.
*Lista țărilor incluse în zona SEPA (Single Euro Payments Area, Zona unică de plăți în
EURO) poate fi consultată la următorul link: https://www.europeanpaymentscouncil.eu
➢

➢

Plati alte valute, inclusiv LEI sau EURO ordonat in tari din afara spatiului SEPA*
- ghiseu: 0.1%/ operatiune, min 10 EUR max 120 EUR, la care se
adauga eventualele speze si comisioane percepute de bancile
corespondente;
- online: 0.075%/ operatiune, min 10 EUR max 100 EUR, la care se
adauga eventualele speze si comisioane percepute de bancile
corespondente;
Comision
"OUR"
garantat:
20
EUR,
se
aplica
pentru:
Plati
in
moneda
tranzactionala
EUR
catre
spatiul
Non
Sepa
- Plati in moneda tranzactionala USD sau alte valute in spatiul UE/EEA si Non SEPA.

3. Cont DIP (cont DIP plata unica si cont DIP plata esalonata):
a administrare cont: gratuit;
b incasari: gratuit;
c. transferuri intrabancare: gratuit
d. transferuri interbancare:
▪ 0 RON/operatiune, pentru plati cuprinse intre 0-500 RON
▪ 4 RON/operatiune pentru plati mai mari decat 500 RON si mai mici de 50.000 RON
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▪

4 RON+ comis BNR / operatiune, pentru plati egale sau mai mari de 50.000 RON

.
e). transferuri interbancare in valuta:
➢ Plati Euro, inclusiv LEI către orice bancă din spațiul SEPA* (cu exceptia bancilor din Romania
pentru platile in lei)
ghiseu, indiferent de canalul de transmitere (SEPA sau SWIFT):
- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 14,51 LEI;
- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 20 LEI;
- online:
- < 50.000 LEI (echiv. EURO): 5,51 LEI;
- ≥ 50.000 LEI (echiv. EURO): 11 LEI;
*Lista țărilor incluse în zona SEPA (Single Euro Payments Area, Zona unică de plăți în EURO) poate
fi consultată la următorul link: https://www.europeanpaymentscouncil.eu
➢

➢

Plati alte valute, inclusiv LEI si EURO ordonat in tari din afara spatiului SEPA*
ghiseu: 0.1%/ operatiune, min 10 EUR max 120 EUR, la care se adauga eventualele
speze si comisioane percepute de bancile corespondente;
online: 0.075%/ operatiune, min 10 EUR max 100 EUR, la care se adauga eventualele
speze si comisioane percepute de bancile corespondente;
Comision "OUR" garantat: 20 EUR, se aplica pentru:
- Plati in moneda tranzactionala EUR catre spatiul Non Sepa
- Plati in moneda tranzactionala USD sau alte valute, in spatiul UE/EEA si Non SEPA.

4. Cont transfer:
a. incasari: gratuit;
b. transferuri intrabancare: gratuit;
c. transferuri interbancare:
▪ 0 RON/operatiune, pentru plati cuprinse intre 0-500 RON
▪ 4 RON/operatiune pentru plati mai mari decat 500 RON si mai mici de 50.000 RON
▪ 4 RON+ comis BNR / operatiune, pentru plati egale sau mai mari de 50.000 RON
d. administrare cont: gratuit
Art. 81 (1) Preţul serviciilor de audit este de 4.300 lei/an (inclusiv TVA), exprimat ca sumă fixă pentru serviciile
de audit si se plateste anual dupa procesul de auditare a fondului.
(2) Administratorul va suporta din resurse proprii costul unor eventuale servicii de audit suplimentare.

CAPITOLUL XVI.
Procedura de transfer şi valoarea penalităţilor
Art. 82 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 semnat un act de aderare pentru a deveni participant la fondul de pensii la care dorește să se transfere,
conform normei privind participanţii la un fond de pensii facultative.
Art. 83 Administratorul noului fond de pensii facultative va pune la dispoziţia administratorulului fondului anterior
de pensii facultative, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data aderării, o copie a actului individual
de aderare cu anexa semnată de către participant.
Art. 84 În cazul în care angajatorul constituie şi virează lunar contribuţia la Fond datorată de angajat, Participantul
are obligaţia de a îşi înştiinţa angajatorul asupra transferului său la un nou fond de pensii, prin punerea la
dispoziţia acestuia de copii după Actul Individual de Aderare la noul fond, precum şi după cererea de transfer
aferentă.
Art. 85 (1) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii copiei actului individual de aderare si a
anexei, Administratorul va efectua transferul de lichidităţi băneşti către Administratorul noului fond de pensii
facultative.
(2) Lichidităţile băneşti reprezintă activul personal, calculat la data cererii, mai puţin penalităţile de transfer şi
deducerile pentru comisioanele bancare aferente transferului.
Art. 86 (1) Pentru întârzieri privind transferul de lichidităţi băneşti, Administratorul plăteşte Participantului
penalităţi de 0,5% din valoarea lichidităţilor băneşti care fac obiectul transferului, pentru fiecare zi de întârziere.
(2) Aceste penalităţi se calculează de către administratorul fondului la care se face transferul şi se adaugă la
valoarea lichidităţilor băneşti care fac obiectul transferului.
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Art. 87 (1) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de Participant în cazul în care transferul la alt fond
se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la Fondul de pensii facultative.
(2) Aceasta penalitate este egală cu 5% din valoarea netă a activelor personale ale Participantului evaluate la
data solicitării transferului, dacă transferul se face în termen de până la 2 ani de la data aderării la fond.
Art. 88 În cazul în care transferul la alt fond se realizează după doi ani de la aderarea la Fondul curent,
Administratorul nu va percepe penalităţi de transfer.
Art. 89 În termen de maximum două zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer, Administratorul
fondului de pensii facultative de la care s-a solicitat transferul pune la dispoziţia participantului raportul privind
situaţia activului personal, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: numărul unităţilor de fond la data
cererii de transfer, valoarea unităţii de fond la data cererii de transfer, valoarea deducerilor legale aplicate,
valoarea activului personal ce urmează a fi transferat.
Art. 90 În cazul în care se efectuează un transfer de la un alt fond de pensii facultative în Fondul de pensii
facultative PENSIA MEA, în termen de maxim zece zile lucrătoare de la data transferului de lichidităţi băneşti de
la administratorul anterior, noul Participant primeşte un raport care va conţine situaţia contului său individual la
noul Fond.

CAPITOLUL XVII.
Plata pensiilor facultative
Art. 91 Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea Participantului sau dupa caz a beneficiarilor acestuia,
cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) a împlinit vârsta de 60 de ani și nu îndeplinește una sau ambele condiții prevăzute la art.93 alin. (2) lit. b) și
c) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare Lege;
b) beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice, respectiv de o
categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor
categorii profesionale, după caz;
c) decedează înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii facultative conform art. 94 lit. c) din
Lege.
Art. 92 Dacă una dintre condiţiile prevăzute art.91 este îndeplinită, Participantul/beneficiarii acestuia va/vor primi
suma existentă în contul său ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere.
Art. 93 În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, stat membru al Uniunii
Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, Participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia
facultativă câştigat în cadrul schemelor de pensii facultative din România şi aceasta se plăteşte în acel stat, în
cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente plăţii.

CAPITOLUL XVIII.
Modalitaţi de utilizare a activului personal al participantului la fondul de pensii facultative
Art.94 Participantul care a împlinit varsta de 60 de ani si indeplineste conditia prevazuta la art.91 lit.a) are
dreptul sa opteze pentru:
a) Intrarea în posesia contravalorii activului personal net, ca plată unică, sau plăți eșalonate, la cerere;
b) Continuarea platii contributiilor, in cazul in care acesta, dupa implinirea varstei de 60 de ani, continua sa
desfasoare o activitate in sensul art.74 alin.(1) din Lege; in acest caz, participantul are dreptul să solicite
oricând contravaloarea activului personal net, în baza unei cereri de plată.
Art.95 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, in conditiile art.94, lit.a), participantul, personal
sau prin mandatar, depune la administratorul fondului de pensii facultative urmatoarele documente:
a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite în care se specifică varianta de plată a activului
personal net: plata unică sau eșalonată.
b) actul de identitate, valabil la data depunerii cererii;
c) procura specială și autentică, în cazul mandatarului.
(2) Documentele prevazute la alin.(1) se prezinta astfel:
a) in original, pentru documentele prevzute la alin.(1), administratorul pastrand pentru documentele prevazute la
lit.b) si c) copiile acestora, dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul;
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b) in original, pentru documentul prevazut la alin.(1) lit.a), in copie legalizata pentru documentele prevazute la
alin.(1) lit.c) si in copie pentru documentul prevazut la alin.(1) lit.b), pentru documentele transmise prin intermediul
serviciilor postale sau similare.
(3.) In cazul in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezinta actul sau de identitate
valabil la data depunerii cererii si depune copia acestuia impreuna cu documentele prevazute la alin.(1) si in
forma precizata la alin.(2), administratorul pastrand copia dupa ce verifica si certifica conformitatea cu originalul.
(4) Transmiterea documentelor catre administrator se poate face si prin mijloace de comunicare electronice, caz
in care cererea de plata este semnata de catre participant utilizand semnatura electronica calificata.
Art. 96 În cazul în care Participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit
reluarea activităţii, în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, acesta va avea dreptul să primească contravaloarea activului său personal net conform
prevederilor Normei nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii
facultative.
Art. 97 Participantul care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul
II pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condițiile Legii pensiilor publice,
respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează
acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească
contravaloarea activului personal net, ca plată unică, sau plăți eșalonate, la cerere, conform art.8 alin(1) din
Norma 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative.
Art. 98 În cazul invalidităţii de gradul III, participantul va avea dreptul să opteze, după caz, pentru:
a) suspendarea plăţii contribuţiilor - participantul aflat în aceasta situaţie îşi păstrează drepturile pe toată
perioada de suspendare a plăţii contribuţiilor către Fond, sau
b) continuarea plăţii contribuţiilor.
Art. 99 În cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie,
Beneficiarul/beneficiarii acestuia are/au dreptul la plata contravalorii activului personal net sau a cotei-părţi
cuvenite din activul personal net al participantului, conform legislaţiei aplicabile.
Art. 100 Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului/ beneficiarului va fi
efectuată prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.
Art. 101 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în condiţiile prevăzute la art. 97 , participantul,
personal sau prin mandatar având procură specială şi autentică, depune la sediul Administratorului Fondului
următoarele documente:
a) cerere scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite in care se specifica varianta de plata a activului
personal net: plata unica sau esalonata;
b) decizia administrativă valabilă privind acordarea/recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, după caz,
respectiv a unei categorii similare de pensie;
c) decizia medicala privind capacitatea de muncă, decizie care conţine menţiunea "nerevizuibil prin afecţiune"
sau "nerevizuibil" conform Legii pensiilor publice, sau legilor care reglementeaza pensiile altor sisteme după caz;
d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea
reprodusă prin copiere;
e) certificatul 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.
f) procură specială și autentică, în cazul mandatarului.
(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se prezintă în original iar documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c),
d), e) si f) se prezintă în original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică si certifica
conformitatea cu originalul, sau în copie legalizată.
(3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezinta actul său de identitate valabil
la data depunerii cererii si depune copia acestuia, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) și în forma
precizată la alin. (2), administratorul păstrând copia dupa ce verifica și certifică conformitatea cu originalul.
Art. 102 (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în conformitate cu prevederile art. 99 fiecare
beneficiar, personal, prin mandatar sau prin curator/ tutore în baza documentului emis de instanța de tutelă în
forma definitivă având procură specială şi autentică, depune la sediul Administratorului Fondului următoarele
documente:
a) cerere scrisă prin care îşi revendică drepturile in care se specifica varianta de plata a activului personal net :
plata unica sau esalonata;
b) certificatul de deces;
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c) certificatul de moştenitor/legatar, certificatul de moştenitor suplimentar, actul de partaj voluntar după caz,
hotărârea judecătorească definitivă, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din
activul personal net al participantului decedat;
d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea
reprodusă prin copiere.
e) procură specială și autentică, în cazul mandatarului.
(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se prezintă în original iar documentele prevăzute la alin. (1) lit.b) - e)
se prezintă în original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică si certifica
conformitatea cu originalul sau în copie legalizată pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit c) si e).
(3) În situația în care beneficiarul este reprezentat de mandatar, de ocrotitorul legal sau de curatorul desemnat
în acest sens, acesta depune actul său de identitate, valabil la data depunerii cererii, împreună cu documentele
prevăzute la alin. (1) și în forma precizată la alin. (2), administratorul păstrând copia acestuia după ce verifică și
certifică conformitatea cu originalul.
Art. 103 (1) Plata sumelor cuvenite Participantului/ beneficiarului se efectuează în maximum 10 zile lucrătoare
de la data depunerii cererii de plată pentru plata unică.
In cazul plăților eșalonate, acestea se efectueaza in baza unui grafic de plata stabilit de catre administrator, iar
termenul de plata este data de 10 a fiecărei luni. Graficul de plata va contine cel putin: data si cuantumul fiecarei
plati esalonate, soldul ramas dupa fiecare plata, valoarea ratei reziduale.
(2) În situația în care participantul/beneficiarul solicită plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal
net acumulat prin virament în cont bancar, este necesar să completeze documentația necesară pentru
revendicarea activului, precizată la art.95 alin (1), respectiv art.101 alin (1), art.102 alin (1), după caz, cu extrasul
de cont care certifică codul IBAN și titularul sau cu orice fel de document emis de instituțiile de credit care să
ateste titularul contului și IBAN-ul asociat acestuia.
(3) 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 / beneficiarului sau
mandatarului, după caz, completarea ori înlocuirea acestora. Orice solicitare de completare ori înlocuire conduce
la întreruperea termenului prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii documentaţiei
complete.
(4) Suma care urmează a fi plătită către Participant/ beneficiar se calculează având la bază ultima valoare unitară
a activului net, calculată şi raportată de Administrator şi depozitar în ziua precedenta zilei în care se face plata,
din care scad deducerile legale, iar anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal net
al participantului se efectuează la aceeaşi dată.
(5) Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz, sunt deduse din suma
reprezentând activul personal al participantului.
Art.104 Participantii/beneficiarii aflati in plata esalonata au dreptul, pe tot parcursul derularii platilor, sa solicite
modificarea tipului de plata a activului personal net, respectiv din plata esalonata in plata unica, modificarea valorii
ratei si a modalitatii de plata.

CAPITOLUL XIX.
Obligaţii de raportare şi informare ale Administratorului
Art. 105 Până cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an administratorul publică pe pagina de web
www.btpensii.ro raportul anual despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent. Raportul va
conţine toate informaţiile prevăzute de Normele emise de Autoritate.
Art. 106 Administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, la ultima adresă de corespondenţă
comunicată, până la data de 15 mai a fiecărui an, o scrisoare de informare cu date despre situaţia activul personal
al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent.
Art. 107 Anual, administratorul publică pe pagina proprie de web, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea
lor la Autoritate:
a) situaţiile financiare anuale ale fondului de pensii facultative, conform reglementarilor contabile în vigoare;
b) situaţiile financiare anuale proprii, conform reglementarilor contabile în vigoare.
Art. 108 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, în termen de 5 zile lucrătoare de la
transmiterea lor la Autoritate:
a) raportările contabile semestriale ale Fondului, conform reglementarilor contabile în vigoare;
b)raportările contabile semestriale ale administratorului care administrează fondul de pensii facultative, conform
reglementarilor contabile în vigoare.
Art. 109 Lunar, pentru activitatea Fondului, Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web,
în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea lunii anterioare, următoarele informaţii:
a) numărul total de participanţi ai Fondului şi structura acestora pe grupe de sex şi vârste;
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b) valoarea contribuţiilor brute încasate de Fond;
c) structura portofoliului de investiţii.
Art. 110 Săptămânal, pentru activitatea Fondului, Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de
web, în fiecare zi de marţi, pentru ziua de vineri a precedentei săptămâni, 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.
Art. 111 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web odată cu situaţiile financiare anuale,
pentru activitatea Fondului, şi structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul anexei nr. 12 din Norma nr.
25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, cu modificările ulterioare,
pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi
ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii la data de 31 decembrie.
Art. 112 Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de web, pentru activitatea Fondului, până la
data de 1 octombrie a fiecărui an, şi structura portofoliului de investiţii prevăzută în cadrul anexei nr. 12 din Norma
nr 25/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative, cu modificarile
ulterioare. Structura portofoliului de investiţii este detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare
emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată, în lei, şi ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii
la data de 30 iunie.
Art. 113 Administratorul transmite participantului și beneficiarului sau, după caz, reprezentanților acestora, în
termen de 10 (zece) zile calendaristice, orice informație relevantă privind schimbarea regulilor schemei de pensii
facultative.
Art. 114 Administratorul pune la dispoziție participanților și beneficiarilor sau, după caz reprezentanților acestora,
la cerere, declarația privind politica de investiții, conturile și rapoartele anuale.
Art. 115 Fiecare participant sau beneficiar primește, de asemenea, la cerere, informații detaliate și de substanță
privind riscul investiției, gama de opțiuni de investiții, dacă este cazul, portofoliul existent de investiții, precum și
informații privind expunerea la gradul de risc și costurile legate de investiții.
Art. 116 (1) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicită, pe lângă informările obligatorii la care are
dreptul potrivit Normelor Autorităţii, informații suplimentare privind participarea sa la Fond, Administratorul este
obligat să îi ofere, contra cost, aceste informații.
(2) Tariful acestui serviciu se stabilește anual de către Autoritate.
Art. 117 Prospectul simplificat este oferit în mod gratuit potenţialilor Participanţi la semnarea Actului Individual de
Aderare sau se consulta accesând pagina de internet www.btpensii.ro.
Art. 118 Prospectul detaliat este pus la dispoziţia participanţilor sau a potenţialilor participanţi, la cerere, în mod
gratuit şi poate fi consultat accesând pagina de internet www.btpensii.ro
CAPITOLUL XX.
Procedura de modificare a Prospectului
Art. 119 Administratorul adresează o cerere către Autoritate în vederea obţinerii avizului prealabil necesar
modificării Prospectului.
Art. 120 După obţinerea avizului prealabil, in termen de maxim 10 zile calendaristice, Administratorul informează
şi solicită acordul participanţilor la Fond, existenţi la data comunicării avizului prealabil, cu privire la propunerile
de modificare a Prospectului, prin afişarea pe website-ul său a documentului de informare si solicitare a acordului
participantilor. Administratorul publica în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel
putin 2 zile consecutive, un anunţ prin care face cunoscută publicarea documentului de informare şi solicitare a
acordului participanţilor pe pagina proprie de internet, precum si dreptul participantului de a solicita documentul
de informare si solicitare a acordului asupra modificărilor aduse prospectului. Administratorul va transmite
documentul de informare si solicitare a acordului participantilor in termen de doua zile lucratoare de la data primirii
solicitarii, prin servicii postale sau posta electronica, la ultima adresa de corespondenta a participantului ori la
adresa mentionata de acesta in cerere.
Art. 121 În termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a anunţului, orice Participant care nu
este de acord cu respectivele modificări îşi va exprima în scris dezacordul printr-o notificare scrisă ce va trebui
trimisă Administratorului la adresa menţionată în preambulul prezentului prospect.
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Art. 122 În baza dovezii de comunicare în termen a notificării menţionate, respectivii Participanţi se pot transfera
fără penalităţi la un alt fond de pensii facultative.
Art. 123 Participanţii care nu şi-au exprimat dezacordul în modul descris mai sus sunt consideraţi că şi-au dat
acordul tacit pentru modificările propuse.
Art. 124 Nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la expirarea termenului de 30 de zile menţionat mai sus,
Administratorul va încheia un proces-verbal în care va specifica faptul că a obţinut acordul majorităţii
Participanţilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.
Art. 125 În baza acestor documente, Administratorul va obţine de la Autoritate autorizarea pentru modificarea
Prospectului.
Art. 126 După obţinerea autorizării, Administratorul va publica pe website-ul propriu prospectul aşa cum a fost
modificat şi va informa despre republicare printr-un anunţ publicat cel puţin într-un cotidian cu acoperire naţională.

CAPITOLUL XXI.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 127 Administratorul este înregistrat în registrul operatorilor de date personale deschis de Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sub numărul 5405.
Art. 128 Administratorul prelucrează datele personale ale persoanelor eligibile, participanților și beneficiarilor
acestora în scopuri și temeiuri legale privind îndeplinirea obligaţiilor sale legale si/sau contractuale pentru
colectarea contribuţiilor Participanţilor la Fond, revendicarea activului personal net, statistică, marketing direct din
partea Administratorului (în condițiile existenței unui Acord de marketing expres semnat de către participant),
precum şi în cadrul relaţiilor Administratorului cu autorităţile competente, şi în general, în legătură cu realizarea
unui interes legitim sau cu îndeplinirea unei obligaţii legale a Administratorului, în condițiile prevăzute de
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cee ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general de
protecție a datelor).
Art. 129 Conform prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor participanţii beneficiază de
urmatoarele drepturi:
▪ Dreptul la informare
▪ Dreptul la rectificare
▪ Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
▪ Dreptul la restricționarea prelucrării
▪ Dreptul de opozitie
▪ Dreptul la portabilitatea datelor
▪ Dreptul de a depune plângere
▪ Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ
▪ Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate
Art. 130 În vederea exercitării acestor drepturi, oricare Participant poate înainta o cerere scrisă, datată şi
semnată, la sediul Administratorului.
Art. 131 Participantul are dreptul de a se adresa instanţei pentru protecţia oricăruia din drepturile garantate de
Regulamentul General privind Protecția Datelor şi pentru a i se repara orice prejudiciu pe care l-ar putea suferi
ca urmare a procesării nelegale a datelor sale cu caracter personal.
Art. 132 Administratorul are obligaţia legală de a păstra date şi documente legate de participant/reprezentantul
legal/beneficiar conform legislaţiei arhivării şi legislaţiei pensiilor.

PARTEA III
Art. 133 Prospectul schemei de pensii facultative se pune la dispozitia Participantului in mod gratuit la sediul
Administratorului sau se consulta accesand pagina proprie de internet www.btpensii.ro.
Art. 134 Pe pagina de internet a Administratorului pot fi consultate contractul de administrare şi contractul de
societate, Administratorul având obligaţia publicării acestora pe pagina proprie de internet.
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