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Prospect de emisiune al 
FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OMNINVEST 

 
 Investiţiile în fondurile deschise de investitii  nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de 
acţionar al unei societăţi de administrare a investiţiilor, nu oferă nici o garanţie investitorului cu privire la 
recuperarea sumelor investite. 
 Aprobarea initierii si derularii ofertei publice continue de unitati de fond de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiara (ASF) nu implica în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către ASF a calităţii 
plasamentului in respectivele unitati de fond, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor OUG 
32/2012 şi ale Regulamentului ASF nr. 9/2014. 
 Fondurile comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al 
unor pierderi pentru investitori, veniturile obtinute din investiţie fiind, de regula, proporţionale cu riscul. 
 Notificarile societatii de administrare a investitiilor vor fi publicate in cotidianul BURSA. 
 

TITLUL I 
Societatea de administrare 

 
 Administratorul fondului este Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA S.A., autorizată de ASF prin  
D 460/27.02.1996, reautorizata in urma modificarilor legislative prin D 256/19.01.2004, ultima modificare a 
autorizatiei de functionare fiind aprobata prin Autorizatia ASF nr. A/296/18.12.2014. 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului 15/2004 societatea a primit 
numărul de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/400008. 
 Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA S.A. cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Strada Lainici, nr. 44 – 
46, Etaj 1, Apartament 4, este o societate pe actiuni care este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/914/14.02.1996, are codul unic de înregistrare 8106253 şi deţine un capital social subscris şi vărsat de 
1.977.500 lei. 
 Societatea are numerele de telefon 021 230.00.78, 021 230.00.79, fax 021 230.45.50, adresa de e-mail 
office@sai-sira.ro si pagina web www.sai-sira.ro. 
 Societatea administrează FDI OMNINVEST, FII OMNITREND si FII OMNIHEDGE. Societatea nu are sedii 
secundare şi are o durata de funcţionare nelimitata. Societatea nu desfasoara activitati de administrare a 
portofoliilor individuale de investitii. Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA nu face parte dintr-un grup 
financiar. 
   
 Consiliul de Administraţie 
 
 Consiliul de Administraţie este format din: 
 
 Dumitru Stefan – Presedinte – avand o experienta de 6 ani in domeniul financiar – bancar si de asigurari; 

Olteanu Marius Dorel – Vicepresedinte – avand o experienta de 16 ani in domeniul pietei de capital si 
administrarii de investitii 
Fulea Lucian – Ioan – Membru – avand o experienta de 14 ani in domeniul pietei de capital. 

  
 Directori  
 

Domnul Olteanu Marius Dorel detine cumulat functia de Director General si de Director al societatii, cu o 
experienta de 16 ani in domeniul pietei de capital si administrarii de investitii. 
Doamna Tania Malureanu detine cumulat functia de Director General Adjunct si de Director al societatii, cu 
o experienta de 10 ani in domeniul administrarii de investitii.   
Domnul Adrian Tod-Raileanu este inlocuitor al directorilor societatii in mod alternativ.  

 
TITLUL II 

Depozitarul Fondului 
 
 Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Regina 
Elisabeta nr.5, inmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de inregistrare RO361757, inscrisa in 
Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, telefon 021.312.16.78, fax 021.313.00.77, pagina web www.bcr.ro. 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004 Depozitarul fondului a 
primit numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006. 

mailto:office@sai-sira.ro
http://www.sai-sira.ro/
http://www.bcr.ro/
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 Fondul nu are subdepozitari la data intocmirii prospectului. Pentru investitiile pe pietele externe, 
Depozitarul utilizeaza serviciile de custodie globala ale grupului Erste Bank.  
 

TITLUL III 
 

Fondul 
 

1. Identitatea fondului 
 
 Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST, numit în continuare Fondul, a fost constituit printr-un contract de 
societate civilă încheiat in anul 1997 sub denumirea de Fondul Mutual Petrolier Roman, pe o perioadă 
nedeterminată de timp, fiind administrat pana la preluarea de catre SAI SIRA SA de catre IRIAF SA. Fondul a fost 
autorizat de ASF prin decizia D3114/30.01.1997.  
 Fondul a fost reautorizat de catre ASF prin decizia 1852/07.04.2004 in conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 513/2002 si ale Regulamentului ASF 3/2003 sub denumirea de FDI Fondul 
Mutual Petrolier Roman. 
 Prin Decizia ASF nr 2433/26.05.2004 s-a autorizat schimbarea denumirii fondului in Fondul Deschis de 
Investitii Omninvest. 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004 Fondul a primit numărul 
de înregistrare în Registrul ASF: CSC06FDIR/400015. 
 
2. Obiectivele Fondului 
 
 Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor băneşti 
acumulate, în condiţii avantajoase şi profitabile, în valori mobiliare şi în active lichide, avându-se în vedere atât 
conservarea sumelor iniţial investite, cât şi asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiţiei efectuate, deci un 
randament total ridicat. 
 
Politica de investiţii 
 
 Politica de investiţii a Fondului, elaborată şi aplicată de societatea de administrare, se va supune principiilor 
de dispersie a riscului şi de administrare prudenţială a portofoliului, obiectivelor de investiţii ale Fondului,  
prevederilor OUG 32/2012 si ale reglementarilor ASF. 
 Politica de investitii nu este specializata pe arii geografice sau sectoare industriale. Fondul investeste cu 
preponderenta, in limitele impuse de reglementarile in vigoare, in valori mobiliare si instrumente ale pietei 
monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este 
recunoscuta si deschisa publicului, alegerea bursei sau a pietei reglementate fiind aprobata de ASF ori prevazuta 
in regulile fondului, aprobate de ASF,  in conformitate cu prevederile art. 82 din OUG nr. 32/2012. 
             Structura investiţiilor realizate de către Fond se incadreaza în următoarele limite: 
* 0 – 50 % maximum din activul total -  depozite bancare; 
* 0 – 100 % maximum din activul total - certificate de trezorerie cu discount sau obligaţiuni de stat cu dobândă 
emise de Ministerul de Finanţe; 
* 0 – 60 % maximum din activul total - obligaţiuni emise de către autorităţile locale; 
* 0 – 40 % maximum din activul total – instrumente ale pietei monetare, certificate de depozit; 
* 0 – 10 % maximum din activul total  - instrumente financiare derivate, incluzand si pe cele care implica 
decontarea finala a unor fonduri banesti, tranzactionate pe o piata reglementata in sensul reglementarilor ASF  si 
instrumente financiare derivate, negociate in afara pietei reglementate, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: 

1) activul suport consta in indici financiari, rata dobanzii si cursul de schimb; 
2) contrapartile sunt institutii subiect al supravegherii prudentiale, care apartin categoriilor aprobate 

de ASF; 
3) instrumentele financiare derivate negociate in afara pietei reglementate fac obiectul unei evaluari 

zilnice, de incredere si verificabile, putand fi vandute, lichidate sau inchise ca pozitii in orice 
moment, printr-o tranzactie de sens contrar, la valoarea lor justa. 

* 0 – 100 % maximum din activul total - valori mobiliare şi alte titluri emise de societăţi comerciale tranzacţionate 
pe o piaţă reglementata din Romania, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficiala a unei 
burse dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, alegerea 
bursei sau a pietei reglementate fiind aprobata de ASF ori prevazuta in regulile fondului, aprobate de ASF ; 
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* 0 – 10 % maximum din activul total – titluri de participare ale OPCVM sau AOPC; 
* 0 – 10 % maximum din activul total – valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare, altele decat cele 
mentionate la art. 82 din OUG nr. 32/2012, de tipul efectelor de comert (bilete la ordin, cambii, etc.) cu 
respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 9/2014 si a Normei ASF nr. 14/2013. 
 Obiectivele de investiţii pot fi modificate ori de câte ori este nevoie de către societatea de administrare cu 
respectarea prevederilor legale. 
 În realizarea obiectivelor de investiţii, Fondul va avea în vedere atât creşterea preţului valorilor mobiliare 
achiziţionate, cât şi deţinerea de valori mobiliare care aduc venituri (dividende, dobânzi, etc.).  
 Fondul poate investi în instrumentele pieţei monetare, în depozite bancare, certificate de depozit şi în 
obligaţiuni guvernamentale sau ale administraţiilor locale, care pot fi liberate în lei sau în devize liber convertibile. 
 Prin politica de investiţii se va urmări diversificarea plasamentelor atât din punct de vedere al tipului de 
plasament cât şi al emitenţilor valorilor mobiliare. De asemenea, se va menţine un grad crescut de lichiditate prin 
investiţii în active ce se pot mobiliza rapid. In cadrul administrarii portofoliului se pot folosi tehnici de acoperire a 
riscului prin intermediul instrumentelor financiare derivate.  
  
 Durata minimă recomandată a investiţiilor. 
 
Durata minima recomandata a investiţiei în Fond este de 5 ani. 
   
 Factori de risc 
 
 Valoarea activului net al Fondului poate varia în funcţie de evoluţia pieţelor pe care au fost efectuate 
investiţiile. 
 Fondul se incadreaza in clasa de risc 4, avand gradul de risc ridicat. 
 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 generale. 
 Şi alţi factori diverşi pot determina schimbări în evoluţia pieţelor, cum ar fi evenimentele internaţionale şi 
conjunctura economică interna si internationala. Schimbările dobânzilor bancare şi ale cursurilor de schimb valutar 
pot influenţa de asemenea valoarea activului net.  
 Riscul la care este supusă investiţia în Fond se compune din următoarele doua mărimi: 
- riscul sistematic (nediversificabil) influenţat de factori ca: evoluţia generală a economiei naţionale, riscul 
modificării dobânzii pe piaţă, riscul modificării puterii de cumpărare datorită  inflaţiei, riscul ratei de schimb 
valutar, etc.; 
- riscul nesistematic (diversificabil) influenţat de factori ca: riscul de plasament, riscul de management, riscul 
financiar, etc. 
 Evoluţia valorii unitare a activului net al Fondului nu poate fi garantată, existând şi riscuri de pierderi. 
 
3. Persoanele responsabile cu analiza oportunităţilor de investiţii 
 
 Consiliul de administraţie este responsabil pentru elaborarea strategiei generale de investiţii. Directorii sunt 
responsabili pentru aplicarea strategiei generale de investiţii, compartimentul de analiza investitii si plasamente 
efectuand analiza oportunitatilor si plasarea activelor. 
 
4. Unitatea de fond. Caracteristici. 
  
 Unitatea de fond reprezintă o deţinere de capital a unei persoane fizice sau juridice în activele Fondului, 
emisă în formă nominativă, dematerializată, sub formă de înregistrare în cont, neandosabilă, netransferabila în alt 
mod şi neînscrisă la cota unei burse de valori. Unităţile de fond sunt plătite integral la momentul subscrierii şi vor 
fi emise într-o singură serie, conferind deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale. 
 Fondul nu va emite alte instrumente financiare în afara unităţilor de fond. 
 Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice sau/şi juridice, române sau străine, care a semnat 
formularul de subscriere. 
 Investitorii în unităţi de fond vor adera automat şi se vor supune termenilor prezentului Prospect de 
Emisiune, ai Contractului de Societate şi ai Regulilor Fondului prin semnarea formularului de subscriere.  
 Participarea la fond va fi atestata printr-un extras de cont  ce confirma deţinerea de unităţi de fond. 
 Valoarea iniţială a unei unităţi de fond a fost de 1 Leu (10.000 lei vechi) . 
 Valoarea unităţilor de fond este denominata in lei si se va modifica pe tot parcursul existenţei Fondului. 



4 

 Numărul unităţilor de fond şi valoarea totala a activelor Fondului vor fi supuse unor oscilaţii permanente 
rezultate atât din emisiunea continuă, cât şi din exercitarea de către deţinători a dreptului lor de a răscumpăra 
unităţile de fond. 
 Valoarea la zi a unităţilor de fond se determină în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu 
Prospectul de Emisiune al Fondului. 
 Orice detinator de unitati de fond are obligatia de a detine in permanenta cel putin o unitate de fond. 
 In cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate 
de fond, in mod obligatoriu, cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata si fractiunea reziduala. 
 Investitorii pot efectua operaţiuni de subscriere/răscumpărare la sediul administratorului. La sediul 
administratorului se pot efectua operatiuni de subscriere cu numerar sau virament bancar si numai operatiuni de 
rascumparare prin virament bancar. 
 O persoana devine investitor in fond in ziua emiterii titlurilor de participare, respectiv in ziua lucratoare 
imediat urmatoare celei in care s-a efectuat creditarea contului colector. 
 Preţul de cumparare va fi plătit integral în formă bănească la momentul subscrierii. 

 Investitorii pot subscrie un numar intreg sau fractionat de unitati, cu doua zecimale prin metoda rotunjirii la 

cel mai apropiat întreg.  

 În cazul deţinerii în comun a unei unităţi de fond, deţinătorii vor desemna un reprezentant care va exercita 
drepturile şi obligaţiile aferente unităţii de fond în raporturile cu societatea de administrare a investiţiilor.  
 Investitorii în Fond nu au dreptul să vândă sau să transfere unităţile de fond pe care le deţin. Ei au dreptul 
doar să solicite răscumpărarea acestora de către Fond. 
 În situaţia în care valoarea unitară a activului net creşte susţinut pe o perioadă de un an, societatea de 
administrare a investitiilor poate solicita ASF aprobarea conversiei unităţilor de fond. Factorul de conversie trebuie 
stabilit astfel încât valoarea unei unităţi de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei. 
 Unităţile emise de către Fond pot fi răscumpărate la cererea deţinătorilor, preţul de răscumpărare 
determinându-se potrivit prevederilor Prospectului de Emisiune al Fondului. Acest preţ va fi plătit în termen de 
maxim 10 zile lucrătoare de la primirea cererii respective.  
 Investitorii au dreptul să solicite răscumpărarea de către Fond a unităţilor de fond pe care le deţin, în 
totalitate sau numai a unei parţi din numărul de unităţi de fond deţinute.  
 Dreptul de răscumpărare a unităţilor de fond, poate fi suspendat de către ASF sau de catre societatea de 
administrare conform prevederilor legale. In situatia garantarii cu unitati de fond pentru titluri de credit comercial 
sau pentru obtinerea unor credite, societatea de administrare va bloca operatiunile de rascumparare pentru 
aceste titluri pe perioada respectiva.  
 
Drepturile investitorilor Fondului sunt următoarele: 

 
 să beneficieze de plata preţului de răscumpărare la zi al unităţilor de fond; 
 să beneficieze în condiţiile legii de confidenţialitatea operaţiunilor; 
 să garanteze, cu unităţile de fond deţinute, pentru titlurile de credit comercial emise. Societatea de 

administrare a investiţiilor va bloca operaţiunile de răscumpărare efectuate pentru unitatilor de fond în 
baza contractului de gaj încheiat. Deblocarea operaţiunilor de răscumpărare se face la primirea de către 
societatea de administrare a investiţiilor a documentelor care atesta încheierea gajului. 

 să solicite şi să obţină orice informaţii referitoare la politica de investiţii a Fondului şi valoarea zilnică a 
unităţilor de fond; 

 la cererea investitorului se elibereaza un extras de cont in maximum trei zile de la data solicitarii.  
 Valoarea activului net, valoarea unitara a activului net şi numărul de investitori se calculează de catre 
societatea de administrare şi se certifica de către depozitar în conformitate cu reglementările ASF şi Regulile 
Fondului. Aceste valori se publica de către societatea de administrare zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare bancara, 
în ziarul “BURSA”, pe pagina de web la www.sai-sira.ro şi vor fi afişate zilnic la sediul societăţii de administrare. 
 Societatea intocmeste si furnizeaza gratuit investitorilor rapoarte de administrare semestriale si anuale in 
termen de 2 respectiv 4 luni de la incheierea fiecarei perioade de raportare. Aceste rapoarte se gasesc pe pagina 
web si la sediul societatii de administrare. 
 
5. Proceduri pentru emiterea şi răscumpărarea unităţilor de fond. 
 
Subscrierea de unităţi de fond. 
 
 Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere. 
Formularul de subscriere odată transmis la sediul administratorului este irevocabil.  
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 Formularele de subscriere pot fi transmise, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cit şi de către 
împuterniciţii acestora.  
 Transmiterea formularelor se face prin depunerea la sediul societatii de administrare a investitiilor. 
Investitorul devine participant la Fond in ziua emiterii titlurilor de participare, respectiv in ziua lucratoare imediat 
urmatoare celei in care s-a efectuat creditarea contului colector. Investitorul primeste un extras de cont in maxim 
3 zile lucratoare de la data subscrierii la sediul administratorului, unde a efectuat operatiunea. Numărul de unităţi 
de fond care va fi achizitionat, se calculează astfel : 
 
Numărul de unităţi de 

fond 
= 

Suma plătită de investitor 
Preţul de emisiune din ziua intrării banilor în cont 

   
 Prin formularul de subscriere, investitorii pot nominaliza încă doua persoane fizice împuternicite să opereze 
în numele, pe seama şi pe riscul titularului. Acest lucru este facultativ pentru titularii persoane fizice şi obligatoriu 
pentru titularii persoane juridice. Imputenicitii pot fi schimbati printr-o solicitare scrisa depusa la sediul 
administratorului. 
 Plata unităţilor de fond subscrise se poate face prin următoarele modalităţi: 
  
 - in numerar la sediul administratorului; 
 - prin ordin de plata; 
 
 Persoanele fizice sau juridice romane pot plăti în lei şi în una dintre următoarele monede: USD, EURO, CHF, 
GBP, cu respectarea prevederilor legale. 
 In situatia in care plata este efectuata in valuta, administratorul fondului va solicita bancii la care se 
gaseste contul fondului efectuarea schimbului valutar si va atribui numarul de unitati de fond corespunzator sumei 
in lei rezultate. 
 În cazul plăţii prin ordin de plata, formularul de subscriere însoţit de ordinul de plată vizat de banca 
plătitoare, sunt primite la sediul administratorului. 
 Sumele reprezentand subscrieri de unitati de fond care crediteaza conturile colectoare ale fondului la data 
intrarii acestora in cont (ziua T) nu vor fi reflectate in activul calculat pentru respectiva data, ci in activul net 
calculat pentru ziua imediat urmatoare (ziua T+1). Valoarea unitara a activului net rezultata in urma calculului 
activului fondului pentru data T va fi folosita pentru a aloca unitati de fond investitorilor care au subscris la fond, 
ale caror sume au creditat contul colector in data T. In urma determinarii valorii unitare a activului net se vor 
emite in data T+1 unitati de fond pentru sumele intrate in contul colector in data T, unitati de fond care vor fi 
incluse in calculul activului net pentru data T+1.  
 Până la data emiterii unitatilor de fond, sumele intrate în contul fondului nu pot fi utilizate de către 
societatea de administrare a investitiilor, cu excepţia sumelor reprezentand dobanda de cont curent, situaţie în 
care dobânda reprezintă venit al fondului, situatie asupra căreia investitorul este informat la momentul investiţiei 
iniţiale.  
 Pentru subscrierile realizate in numerar, la sediul Societatii de administrare a investitiilor SIRA SA, se 
transmit chitantele din data eliberarii acestora (ziua T) catre depozitar in aceeasi zi, urmand ca emiterea de 
unitati de fond sa se realizeze in ziua imediat urmatoare (ziua T+1), in urma calculului activului net pentru data 
eliberarii (ziua T). 
  In situatia in care intre suma inscrisa in cererea de subscriere si cea intrata in contul fondului exista 
diferente sau se constata inadvertente intre datele de identificare conform documentelor de identitate si cele 
declarate pe cererea de subscriere, investitorul imputerniceste societatea de administrare sa modifice cererea de 
subscriere. Cererea de subscriere modificata de SAI va fi transmisa investitorului, urmand ca acesta sa o 
retransmita conform procedurii de subscriere prevazuta in prospect. 
 În situaţia în care o persoană care intenţionează să devină investitor al fondului depune o sumă mai mică 
decât contravaloarea unei unitati de fond, societatea de administrare va iniţia, în ziua publicării valorii unitare a 
activului net valabile la data depunerii sumei iniţiale, demersurile necesare pentru a returna sau pentru a solicita 
completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea sumei iniţiale, valoarea activului net unitar 
luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei iniţiale depuse. În situaţia în care 
suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile societatii de administrare a investitiilor timp de 3 ani, sumele 
neidentificate vor fi înregistrate ca venituri ale fondului, împreună cu toate sumele aflate pe poziţia "Sume în curs 
de rezolvare" care nu pot fi returnate/recuperate din diverse motive.  
   
Preţul de cumparare al unei unităţi de fond este stabilit astfel : 
  

PRET DE CUMPARARE = VUAN + comisionul de subscriere 



6 

unde:  

VUAN– valoarea unitara neta a activului net calculat de SAI si certificata de catre depozitar pe baza activelor din 

ziua in care s-a efectuat creditarea contului colector.   

 Comisionul de subscriere este de 0,7 % din sumele nete subscrise pentru achizitionarea de unitati de 

fond, daca aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON si de 0,5 % din sumele nete subscrise pentru 

achizitionarea de unitati de fond atunci cand acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON. 

  Comisionul de subscriere se incaseaza de catre societatea de administrare a investitiilor. 

 
Răscumpărarea unităţilor de fond. Comisioane de răscumpărare 
 
 Pentru răscumpărarea unităţilor de fond se completează un formular de răscumpărare. Formularul de 
răscumpărare odată depus la sediul administratorului este irevocabil. 
 Răscumpărarea unităţilor de fond poate fi făcuta de către titularii acestora si de catre împuterniciţii 
acestora. Titularii sau împuterniciţii acestora sunt obligaţi să se legitimeze cu documentele de identitate. 
 Plata unităţilor de fond răscumpărate se face prin ordin de plata. 
 Plata unităţilor răscumpărate se face numai în lei. Persoanele fizice sau juridice pot primi plata în valuta, 
administratorul fondului va solicita bancii la care se gaseste contul fondului efectuarea schimbului valutar, la 
cursul practicat de aceasta din urma la data depunerii cererii de rascumparare. 
 Anularea titlurilor de participare pentru care cererea de rascumparare a fost depusa la data respectiva (ziua 
T) se va realiza la data imediat urmatoare (ziua T+1), la valoarea unitara a activului net determinata pentru 
activul din ziua T. Sumele aferente rascumpararilor vor fi reflectate pe pozitia „Rascumparari de platit” incepand 
cu activul calculat in data T+2 pentru data T+1 si pana la data platii sumelor aferente rascumpararilor, fiind 
produsul dintre numarul de unitati de fond rascumparate si valoarea unitara a activului net calculata in data T+1 
pentru data T. 
 In cazul dizolvării unor persoane juridice care sunt Investitori ai Fondului, răscumpărarea unităţilor de fond 
o pot solicita doar lichidatorii răspunzători de executarea dizolvării societăţii. Aceştia trebuie să prezinte toate 
documentele care să le ateste aceasta calitate. 
 In cazul moştenitorilor şi succesorilor legali, răscumpărarea poate fi solicitata numai cu prezentarea 
documentelor din care să rezulte aceasta calitate. 
 Cererile de răscumpărare vor fi plătite în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.    
La sediul administratorului se pot efectua rascumparari numai prin virament bancar. 
 Pretul de rascumparare al unui titlu de participare reprezinta pretul cuvenit investitorului la data inregistrarii 
cererii de rascumparare, fiind format din valoarea unitara a activului net calculat de societatea de administrare a 
investitiilor si certificata de depozitar pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare. 
Din valoarea rascumparata se scade comisionul de rascumparare si orice alte taxe legale si comisioane bancare, 
conform prospectului de emisiune. 
  
Comisionul de răscumpărare - este comisionul perceput de Fond pentru acoperirea costurilor de 
răscumpărare. Acest comision este: 
 - 3,8 % din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unităţii de fond este solicitata intr-un 
termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziţionarea acesteia; 
 - 1 % din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unităţii de fond este solicitata intr-un 
termen cuprins intre 366 şi 730 de zile de la achiziţionarea acesteia; 
 - 0 % din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unităţii de fond este solicitata intr-un 
termen mai mare de 730 de zile de la achiziţionarea acesteia. 
 
 Comisioanele de subscriere si comisioanele de rascumparare pot fi modificate de societatea de administrare 
cu autorizarea ASF. Societatea de administrare este obligata să facă public noul nivel al comisioanelor de 
subscriere sau de răscumpărare cu cel puţin 10 zile înaintea intrării lor în vigoare. Pentru informarea investitorilor, 
nivelul comisioanelor va fi prezentat şi în rapoartele periodice. 
 Sumele reprezentând comisioane de răscumpărare rămân în Fond. 
 Răscumpărarea unităţilor de fond se face obligatoriu în ordinea achiziţionării acestora (FIFO), astfel încât 
investitorii Fondului să plătească cele mai mici comisioane.  
 In urma operatiei de rascumparare investitorul va primi un extras de cont care atesta operatiunile efecuate. 
Acesta va fi disponibil la sediul administratorului unde a avut loc operatiunea in maxim 3 zile lucratoare de la data 
efectuarii rascumpararii.  
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Suspendarea subscrierii şi răscumpărării unităţilor de fond. 

 

 În situaţii excepţionale şi numai pentru protejarea interesului deţinătorilor de initati de fond, societatea de 

administrare a investitiilor poate suspenda temporar subscrierea si răscumpărarea titlurilor de participare, cu 

respectarea prevederilor regulilor fondului şi a reglementărilor ASF. 

  Fondul trebuie să comunice, fără întârziere, decizia sa catre ASF. 

 Pentru protecţia interesului public şi a investitorilor, ASF poate decide temporar suspendarea sau 
limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare. 
 Actul de suspendare va specifica termenii şi motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită şi după 
ce termenul stabilit iniţial a expirat, în cazul în care motivele suspendării se menţin.    
 SAI nu inregistreaza cereri de subscriere si rascumparare a unitatilor de fond in zilele declarate 
nelucratoare si in zilele declarate libere de guvern. Investitorii vor fi anuntati pe site-ul companiei, www.sai-
sira.ro. 
 
Distribuţia unităţilor de fond. 
 

  Distribuţia unităţilor de fond se realizează prin: 

 SAI SIRA SA cu sediul in Strada Lainici, nr. 44 – 46, Etaj 1, Apartament 4,, Sector 1, tel: 021.230.00.78, 

021.230.00.79, fax 021.230.45.50, e-mail office@sai-sira.ro. 

 

6. Metode de determinare a activelor nete. 
 

 Valoarea totală a activelor fondului se calculează zilnic prin insumarea valorii tuturor activelor aflate in 

portofoliu, evaluate conform regulilor de evaluare prezentate mai jos. 

 Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor 

valori, se vor corecta şi se vor regulariza la data constatării lor. 

  

 Reguli de evaluare a activelor 

 

A) Instrumentele financiare admise la tranzacţionare si tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare  
(zile lucratoare) pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzactionare decât piețele reglementate, 
dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum si cele 
admise la cota oficiala a unei burse sau a unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate 
astfel: 

a) Actiunile la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală, aferent zilei pentru 
care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor admise la tranzacţionare pe respectiva piaţă reglementată din 
statul membru/bursa din statul nemembru sau la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează 
calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, 
inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de 
tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;  

b) Instrumentele financiare cu venit fix sunt evaluate prin metoda bazatã pe recunoasterea zilnicã a  
dobânzii si amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuãrii plasamentului; 

   c) Instrumentele pieţei monetare, similar prevederilor de la lit. b); 
  d) Instrumente financiare derivate, similar prevederilor de la lit. a); 
   e) Titlurile de participare emise de AOPC şi/sau OPCVM, similar prevederilor de la lit. a); 
 f) Produsele structurate vor fi evaluate la preţul de referinţă (aferent unei emisiuni individuale de produse 
structurate, respectiv unei şedinţe de tranzacţionare) calculat de operatorul de piaţă pe care se tranzacţionează 
respectivele instrumente, după cum urmează:  

f.1.) media aritmetică, calculată pe baza celei mai bune cotaţii de cumpărare (ask) şi a celei mai bune 
cotaţii de vânzare (bid) introduse/administrate de către furnizorul/furnizorii de lichiditate sau de către 
market maker/market makeri, după caz, existente în piaţă după încheierea şedinţei curente de 
tranzacţionare, în situaţia în care au existat cotaţii ale furnizorului/furnizorilor de lichiditate sau ale market 
makerului/market makerilor, iar simbolul a fost disponibil la tranzacţionare. Valoarea respectivă se 
rotunjeşte la cei mai apropiat pas de preţ corespunzător simbolului respectiv;  
f.2.) preţul de închidere înregistrat în piaţa principală a simbolului în şedinţa de tranzacţionare curentă 
dacă acesta a fost disponibil la tranzacţionare, în situaţia în care nu există cotaţii disponibile ale 

http://www.sai-sira.ro/
http://www.sai-sira.ro/
mailto:office@sai-sira.ro
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furnizorului de lichiditate/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, conform 
pct. f.1.), şi au fost înregistrate tranzacţii în şedinţa de tranzacţionare respectivă;  
f.3.) cel mai recent preţ de referinţă al simbolului (preţul de referinţă rămâne nemodificat), în situaţia în 
care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:  

(i) nu au fost înregistrate tranzacţii în cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare în care simbolul 
respectiv a fost disponibil la tranzacţionare; 
(ii) nu au existat cotaţii ale furnizorului/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market 
makerilor, după caz, la încheierea celei mai recente şedinţe de tranzacţionare în care simbolul 
respectiv a fost disponibil la tranzacţionare. 

B) (1) Instrumentele financiare menţionate la litera A) admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe 
reglementate şi/sau în cadrul mai multor sisteme de tranzacţionare, altele decât pieţele reglementate, dintr-un 
stat membru, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, tranzacţionate în ultimele 30 de zile 
de tranzacţionare (zile lucrătoare), se evaluează la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerate piaţă 
principală sau la preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de 
lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui instrument financiar determinată pe baza volumului şi a numărului 
de tranzacţii înregistrate în anul calendaristic anterior; 
      (2) În cazul în care instrumentele financiare menţionate la alin. (1) sunt admise şi pe burse sau sisteme 
alternative de tranzacţionare dintr-un stat terţ, se va avea în vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de 
lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării; 
      (3) În cazul instrumentelor financiare admise la tranzacţionare exclusiv pe mai multe burse şi/sau sisteme 
alternative de tranzacţionare din state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de închidere al bursei sau la preţul 
de referinţă furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a 
tranzacţionării acelui instrument financiar determinat pe baza volumului şi a numărului tranzacţiilor înregistrate 
în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se efectuează cu o frecvenţă 
anuală, la începutul fiecărui an calendaristic.  
C) (1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme 
de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzactionare din România, 
dintr-un stat membru sau tert vor fi evaluate astfel: 

a) Actiunile la valoarea contabilă pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală 
aprobată a entităţii respective. În cazul instituţiilor de credit, valoarea contabilă pe acţiune are ca bază de calcul 
valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la B.N.R; 

b) Instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform metodei bazata pe recunoasterea zilnica a 
dobanzii si amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului; 
   c) Instrumentele pieţei monetare vor fi evaluate similar prevederilor de la lit. b).  

d) Instrumentele financiare derivate vor fi evaluate prin utilizarea cotatiei zilnice oferite de contraparte, 
transmisa atat catre SAI cat si catre depozitar, iar in lipsa cotatiilor se vor utiliza modele matematice care aplica 
principiul valorii juste, modele aprobate de catre conducerea societatii de administrare a investitiilor;  

e) Titlurile de participare emise de AOPC şi/sau OPCVM vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului 
net calculată şi publicată. 

(2) Instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem 
alternativ sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui 
sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui 
sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de 
tranzacţionare (zile lucrătoare), vor fi evaluate, începând cu a 31-a zi de netranzacţionare, astfel:  

(i) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, 
instrumentele financiare derivate şi titlurile de participare emise de O.P.C. similar evaluării prevăzute la alin. 
(1);  

(ii) instrumentele financiare cu venit fix şi instrumentele pieţei monetare vor fi evaluate prin metoda 
bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la 
data efectuării plasamentului. Recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente se 
vor face începând cu data ultimului preţ de tranzacţionare şi pornind de la acel nivel de pret, cu luarea in 
considerare a prevederilor art. 113 lit. b) pct. 4 – 6 din Regulamentul nr. 9 / 2014; 

(3) Instrumentele financiare menţionate la alin. (1) şi alin. (2), emise de aceeaşi entitate dar achiziţionate 
în transe diferite vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (1). 

(4) Deţinerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data 
pentru care se efectuează calculul. Sumele existente în conturile curente ale fondului la instituţiile de credit care 
se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero. 

    (5) Depozitele bancare şi certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe 
recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 
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(6) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaştere zilnică a dobânzii minime 
garantate a respectivului depozit structurat care va fi bonificată de bancă. În situația negarantării unei dobânzi 
minime evaluarea se va face la dobânda minimă de cont curent. La scadenţă, dacă evoluţia activului suport s-a 
încadrat în condiţiile constituirii depozitului, se va recunoaşte diferenţa pozitivă de dobândă pentru toată 
perioada de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menţinută pe toată durata 
depozitului. 

(7) Depozitele cu plata dobânzii in avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei 
inițiale constituite ca depozit pe toata perioada depozitului. 

(8) În cazul depozitelor pentru care s-au efectuat încasări de dobânda înainte de scadenta, sumele astfel 
încasate sunt deduse din valoarea calculata conform alin.(5). 

(9) În cazul investiţiilor în instrumente ale pieţei monetare de tipul efectelor de comert (bilete la ordin, 
cambii, etc) realizate de către fond este obligatorie încasarea în termen de maximum 10 zile lucrătoare față de 
momentul scadenței, a tuturor sumelor aferente investiţiilor respective. Evaluarea în activul fondului a efectelor 
de comert pentru care nu a fost onorată plata la scadență la termenul de maximum 10 zile lucrătoare față de 
momentul scadenței, se va realiza la valoare 0 sau la valoarea garanției executate constituită conform 
prevederilor Normei ASF nr. 14/2013. Instrumentele pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ sunt evaluate 
similar cu modul de calcul al instrumentelor financiare cu venit fix, prin metoda bazată pe recunoaşterea zilnică 
a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

(10) Acţiunile emise de societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor 
sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de 
tranzacţionare, în legătură cu care A.S.F. sau o altă autoritate competentă a hotărât deschiderea procedurii de 
redresare financiară prin administrare specială, vor fi evaluate conform metodelor precizate la punctul C), alin. 
(1) lit. a). 
D) (1) Acţiunile suspendate de la tranzacţionare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de tranzacţionare (zile 

lucrătoare), în cazul apariţiei unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 
297/2004, vor fi evaluate la preţul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile de tranzacţionare (zile 
lucrătoare) calculat până la data apariţiei unui asemenea eveniment ca medie aritmetică a preţurilor medii 
ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacţionare. În cazul în care suspendarea de la 
tranzacţionare are loc în timpul şedinţei de tranzacţionare, pentru calculul valorii activului zilei respective 
acţiunile sunt evaluate la preţul de închidere/de referinţă, după caz, urmând ca în scopul numărării celor 30 de 
zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), prima zi să fie considerată următoarea zi lucrătoare ulterioară 
suspendării. În cazul în care suspendarea are loc chiar de la debutul şedinţei de tranzacţionare, prima zi este 
considerată ziua suspendării. 

(2) Acțiunile netranzacţionate sau admise la tranzacţionare şi netranzacţionate în ultimele 30 de zile 
lucrătoare ale căror situaţii financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de 
depunere sunt incluse în activ la valoarea stabilită prin utilizarea informațiilor din raportările financiare 
trimestriale/semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de 
tranzacționare, în cazul in care aceste informaţii sunt disponibile, iar daca acestea nu sunt disponibile vor fi 
incluse in activul net la valoarea zero. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera 
ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei in care respectiva acțiune nu a mai 
înregistrat tranzacții. 

(3) Acţiunile societăţilor aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al 
fondului de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului 
alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează, la valoarea zero. 

(4) Acţiunile societăţilor aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare şi a celor 
aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al fondului la valoarea zero, de 
la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de 
tranzacționare pe care se tranzacționează. 

(5) În cazul societăţilor aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale caror acţiuni au fost 
readmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare ca urmare a emiterii 
unei hotărâri judecătoreşti definitive privind confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de 
reorganizare a respectivului emitent si a confirmarii din partea emitentului/operatorului de piata sau de sistem 
privind neatacarea cu recurs a sentintei privind confirmarea planului de reorganizare, evaluarea respectivelor 
acţiuni se va face cu respectarea prevederilor punctului A) lit. a) in cazul in care respectivele actiuni au pret de 
piata, in sensul ca au inregistrat tranzactii de la data readmiterii la tranzactionare. Daca actiunile nu au pret de 
piata, acestea vor fi evaluate, pana la data inregistrarii unui pret de referinta disponibil, conform prevederilor 
pct. C alin. (1) lit. a); 

(6) Acţiunile societăţilor reglementate de Legea nr. 31 / 1990 din portofoliul fondului  neadmise la 
tranzacționare sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau in 
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cadrul altor sisteme de tranzactionare, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de 
tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse ori a unui sistem alternativ de 
tranzactionare dintr-un stat tert, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzactionre (zile lucratoare), cu 
valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero; 

(7) Metodele de evaluare prevazute in prezentul articol se aplica si in cazul actiunilor societatilor 
reglementate de Legea nr. 31 / 1990 aflate in procedura de insolventa sau reorganizare neadmise la 
tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem alternative de tranzactionare; 

(8) Prevederile alin. 3 – 5 se aplica si societatilor neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau 
in cadrul altor sisteme de tranzactionare, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de 
tranzactionare din Romania, precum si celor neadmise la cota oficiala a unei burse sau a unui sistem alternativ 
de tranzactionare dintr-un stat tert, incepand cu data comunicarii depozitarului de catre fond a informatiilor 
privind evenimentele respective. 
E) În situaţia divizarii/consolidării valorii nominale a unor acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, acţiunile rezultate prin divizare/consolidare 
se evaluează, anterior introducerii la tranzacţionare a acestora, prin împărţirea preţului anterior divizarii la 
coeficientul de divizare, respectiv prin înmulţirea cu coeficientul de consolidare. 
F) (1) (i) Dividendele, precum şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la 
majorările de capital sunt înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu 
mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la 
majorarea de capital.  

(ii) În cazul în care din lipsă de informaţii, înregistrarea în activ a dividendelor aferente deţinerii de acţiuni 
listate pe pieţe externe nu se poate realiza în conformitate cu prevederile paragrafului (i), contravaloarea 
dividendelor respective trebuie înregistrată în activ la data la care administratorul fondului sau depozitarul 
activelor acestuia intră în posesia informaţiilor privind data ex-dividend, fapt dovedit pe baza unor 
documente/extrase/publicaţii. 

(2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, fără 
emiterea de drepturi de preferinţă, dacă SAI decide să participe la majorarea de capital social a emitentului, 
acţiunile cuvenite şi suma datorată de fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt 
înregistrate în activul fondului, astfel:  

(i) în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în 
situaţia în care preţul de piaţă este mai mare decât preţul de subscriere;  

(ii) la data plăţii efective a acţiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situaţia în care preţul de 
piaţă este mai mic decât preţul de subscriere.     

(3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu 
emiterea de drepturi de preferință, acțiunile cuvenite sunt înregistrate în activul fondului la data plății efect ive a 
acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 

(4) Până la momentul admiterii la tranzacţionare, acţiunile subscrise de către fond în cadrul unei oferte 
publice iniţiale de vânzare de acţiuni sunt considerate "valori mobiliare nou-emise" şi sunt evaluate pe baza 
preţului de achiziţie a acţiunilor subscrise în cadrul ofertei publice.  

(5) În cazul în care admiterea la tranzacţionare a respectivelor acţiuni nu se realizează în termen de 
maximum 12 luni de la data iniţierii perioadei de derulare a ofertei, acţiunile indicate la alin. (4) vor fi evaluate 
similar acţiunilor neadmise la tranzacţionare, conform metodelor precizate la punctul C), alin. (1), litera a). 

(6) În cazul în care oferta publică de valori mobiliare indicată la alin. (4) implică emiterea de drepturi de 
alocare tranzacţionabile, drepturile de alocare care revin fondului, care au subscris şi plătit integral acţiuni în 
cadrul ofertei indicate la alin. (4), respectiv în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă, sunt 
evaluate astfel:  

a) între data emiterii şi data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare pe baza preţului 
de achiziţie a acţiunilor subscrise în cadrul ofertei publice;  

b) între data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare şi data efectivă a admiterii la 
tranzacţionare a acţiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform punctului A), lit. a).  

(7) În cazul în care fondul a subscris şi plătit integral acţiuni în cadrul ofertei indicate la alin. (4) si deţine 
acţiuni ale respectivei societăţi anterior derulării ofertei publice şi admiterii la tranzacţionare a respectivelor 
acţiuni, acestea sunt evaluate astfel:  

a) între data emiterii şi data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare, conform 
metodelor precizate la alin. (5);  

b) între data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare şi data efectivă a admiterii la 
tranzacţionare a acţiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform punctului A lit. a). 

(8) Drepturile de alocare prevăzute la alin. (6) vor fi prezentate în cadrul formularelor de raportare ale 
fondului astfel: 



11 

 a) până la momentul admiterii la tranzacţionare în cadrul secţiunilor aferente deţinerilor de alte valori 
mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare neadmise la tranzacţionare;  

b) de la momentul admiterii la tranzacţionare şi până la momentul emisiunii acţiunilor subscrise în oferta 
publică, în cadrul secţiunilor aferente deţinerilor de alte valori mobiliare asimilate acţiunilor şi instrumente ale 
pieţei monetare admise sau tranzacţionate.  

(9) Obligaţiunile nou-emise care cuprind un angajament de listare sunt evaluate până la data admiterii la 
tranzacţionare conform punctului C), alin. (1). 

(10) Acţiunile societăţilor neadmise la tranzacţionare rezultate din majorările de capital social cu 
contraprestaţie în bani se vor evalua astfel:  

(i)  până la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., la valoarea subscrisă; 
(ii) de la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., similar prevederilor literei C alin. (1), coroborat 

cu prevederile literei D.  
G) (1) Evaluarea acțiunilor deținute de fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără 
contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor 
punctului F) alin. (2) lit. i) se realizează la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală 
sau preţul de referinţă furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative 
de tranzacționare de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 

(2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în active conform 
prevederilor punctului F) alin. (2) lit. i) se evaluează la valoarea de subscriere. 
H) (1) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi 
înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la 
majorarea de capital. 
       (2) Până la momentul primei zile de tranzacţionare evaluarea drepturilor de preferinţă se realizează la 
valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă se calculează conform formulei: Valoarea 
teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe 
baza drepturilor de preferinţă) *[număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)] 
"[număr de acţiuni vechi/număr de drepturi de preferinţă emise], unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este 
reprezentat de preţul evaluat conform litera A) punctul a), din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au 
dreptul de a participa la majorarea de capital.  

(3) Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul evaluat conform 
litera A) punctul a), din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacţii, 
se va menţine evaluarea la valoarea teoretică. 

(4) Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării 
acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și 
evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. 

(5) La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul 
fondului acţiunile cuvenite. 

(6) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani, precum si cele distribuite cu 
contraprestație în bani si sumele cuvenite fondului se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte „Dividende sau 
alte drepturi de încasat” în cadrul activelor fondului. 

(7) În situaţia în care dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt plătite/alocate 
în termenul legal/termenul stabilit în hotărârea AGA, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. Dacă 
termenul legal/stabilit în hotărârea AGA de plată/de alocare a dividendelor cade într-o zi nelucrătoare, acesta se 
prelungeşte până la sfârşitul primei zile lucrătoare.  

(8) În situația in care principalul si cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt platite in 
termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevazut in prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse in activ la 
valoarea zero. 

(9) Operaţiunile de piaţă monetară, respectiv cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile pentru 
tranzacţionare (repo/reverse repo), cu excepţia operaţiunilor ce constau în încheierea a două tranzacţii 
simultane, se evidenţiază în portofoliul fondului astfel:  

(i) cumpărările reversibile în cadrul cărora fondul cumpără active eligibile pentru tranzacţionare, cu 
angajamentul contrapărţii de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la 
data încheierii tranzacţiei, sunt evaluate prin recunoaşterea zilnică a creanţei care se adaugă la valoarea 
de achiziţie;  
(ii) vânzările reversibile în cadrul cărora fondul vinde active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se 
să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, 
sunt evaluate astfel:  



12 

1. pe perioada cuprinsă între data primirii sumei aferente operaţiunii de piaţă monetară şi data 
angajamentului ferm de răscumpărare, titlurile care fac obiectul operaţiunii vor fi evaluate zilnic 
conform literelor A), B); C); 
2. în aceeaşi perioadă, se va înscrie cu semnul minus valoarea de decontare împreună cu 
recunoaşterea zilnică a datoriei ataşate, în cadrul unei poziţii de activ "instrumente ale pieţei 
monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, conform art. 82 lit. g) din 
O.U.G. 32/2012 - Contracte de report pe titluri emise de administraţia publică centrală". 

(10) Înregistrarea în activele fondului a disponibilităţilor rezultate ca urmare a distribuirii către acţionari de 
sume de bani cu prilejul operaţiunilor de diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale a acţiunii 
sau ca urmare a reducerii numărului de acţiuni şi a distribuirii către acţionarii existenţi la data de înregistrare a 
unei sume de bani corespunzătoare reducerii valorii nominale sau numărului de acţiuni aprobate prin Hotărârea 
AGA se realizează în aceeaşi manieră cu cea utilizată pentru înregistrarea dividendelor distribuite către acţionari, 
prevăzută la litera H, punctul (6), respectiv reflectarea în activul fondului a sumelor de încasat ca urmare a 
diminuării capitalului social în cadrul poziţiei "Dividende şi alte drepturi de încasat", în contrapartidă cu 
reducerea numărului de acţiuni aferente diminuării de capital social. 

Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul fondului numai la primirea instrucţiunilor 
corespunzătoare de la societatea de administrare a investitiilor, numai în următoarele cazuri:  

a) în data decontării tranzacţiei, la vânzarea unui instrument financiar pe principiul livrare contra plată;  
b) ca urmare a instrucţiunilor primite în caz de fuziune şi inclusiv de la administratorul lichidării, în caz de 

lichidare;  
c) ca urmare a constituirii unor garanţii pentru operaţiunile derulate de fond, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare 
d) in cazul imprumuturilor acordate Fondului conform prevederilor legale; 
  
Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul fondului. decontate în cadrul unui sistem de 

compensare, decontare şi depozitare, depozitarul disponibilizează/primeşte instrumentele exclusiv pe principiul 
livrare/primire contra plată.  

 

 Metoda de calcul a valorii activului net 

 

 Valoarea activului net al Fondului se calculează prin scăderea obligaţiilor din valoarea totala a activelor: 
 

Valoarea activului net al 
Fondului 

= Valoarea totala a activelor 
Fondului 

- Valoarea totala a 
obligaţiilor Fondului 

 
 Valoarea totala a obligaţiilor Fondului se determina pe baza elementelor precizate la pct. 7. 

Valoarea unitara a activului net (VUAN) se calculează prin împărţirea valorii activului net al Fondului la 
numărul de unităţi de fond aflate în circulaţie: 

 
Valoarea unitara a 

activului net (VUAN) 
= 

Valoarea activului net al Fondului 
Număr de unităţi de fond în circulaţie 

 
 Valoarea unitara a activului net se calculează cu patru zecimale, prin metoda rotunjirii la cel mai apropiat 
întreg. 
 
 Numărul de unităţi de fond aflate în circulaţie se stabileşte ca diferenţă între numărul de unităţi de fond 
emise şi numărul de unităţi de fond răscumpărate.  
 Societatea de administrare calculeaza  valoarea unitară a activului net iar depozitarul certifica modalitatea 
de calcul şi valoarea unitara a activului net pe baza căreia se face cumpărarea şi răscumpărarea titlurilor de 
participare ale fondului, astfel încât valoarea unitară a activului net să fie făcută publică pe site-ul societatii de 
administrare www.sa-sira.ro  în ziua certificarii si în cotidianul „Bursa”  în ziua lucrătoare următoare certificarii. 
 Valoarea iniţială a unei unităţi de fond a fost la înfiinţare, în anul 1997, un Leu (10.000 lei vechi). 
 
7. Comisioane şi cheltuieli. 
 
 Comisioanele de răscumpărare suportate de investitori sunt cele indicate la punctul 5. 
 
 In conformitate cu prevederile legale în vigoare obligaţiile fondului sunt: 

 cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor; 

http://www.sa-sira.ro/
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 cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;  

 cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor şi alte cheltuieli legate direct sau indirect de 

tranzacţionare;  

 cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare;  

 cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către fondul deschis de investiţii a împrumuturilor în 

condiţiile impuse de reglementarile ASF;  

 cheltuieli cu comisioanele şi tarifele datorate ASF;  

 cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiţii; 

 cheltuieli cu auditul financiar pentru fondul deschis de investiţii;  

 contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condiţiile impuse de 

reglementarile ASF; 

 contravaloarea unităţilor de fond anulate (la preţul de răscumpărare) şi care nu au fost încă achitate 

investitorilor. 

 
 Cheltuielile de înfiinţare, de distribuire si cele de publicitate vor fi suportate de către societatea de 
administrare a investiţiilor. 
  
Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele:  
 a)  repartizarea cheltuielilor nu conduce la variaţii semnificative în valoarea activelor unitare;  

b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net şi regularizate la 
sfârşitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);  
c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi regularizate periodic. 

 
Comisionul de administrare 
 
 Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA primeşte 
un comision de administrare de maximum 0,5% pe luna, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar 
pentru calcul comisioane (ANCC).  
 La data adoptarii prezentului document Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA va primi un 
comision de administrare de 0,4% pe lună, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul 
comisioane (ANCC). 
 
 Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se determina după următoarea formula: 
  
 ANCC = Total active – Valoarea rascumpararilor de achitat – Impozit pe venit – Alte cheltuieli estimate, 
mentionate in Prospectul de emisiune aprobat de ASF – Cheltuieli luni precedente  (comision depozitare si 
custodie, comision administrare, impozit pe venit) 
 Aceste comisioane vor fi calculate lunar şi vor fi încasate de către administrator în prima decada a lunii 
următoare celei pentru care se face calculul. 
 Societatea de administrare poate proceda la reducerea sau majorarea acestor comisioane in conformitate 
cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014. 
 
Comisionul de depozitare 
 
 In conformitate cu prevederile contractului de depozitare, pentru activităţile desfăşurate Depozitarul 
Fondului percepe următoarele comisioane: 
 

1. Comisionul de depozitare este de maxim 0,040 % din activul net mediu lunar pentru calcul 
comisioane. 
 
Activul net pentru calcul comisioane (ANCC) se calculeaza după următoarea formulă: 
 

ANCC= Valoarea actualizata a activelor totale-Impozit pe venit-Rascumparari de plata -Cheltuieli de audit 
financiar-Cheltuieli estimate, mentionate in Prospectul de emisiune aprobat de ASF - Cheltuieli luni 
precedente (comision depozitare si custodie, comision administrare, impozit pe venit) – Comisioane de 
subscriere. 
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2. Pentru serviciile de custodie Depozitarul percepe următoarele comisioane: 
2.1. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzactionate pe pietele 
financiare din Romania:  
a. Comision pentru pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare: max 0,15%/an aplicat la 

valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie, evaluat in valuta 
Fondului; 

b. Comision pentru decontarea fondurilor aferente tranzactiilor de instrumente financiare:  
comision fix pe transe valorice (maxim 8 RON) la care se adauga comisioanele percepute de 
Depozitarul Central in vigoare la data determinarii comisionului ; 

c. Comision pentru procesarea transferurilor aferente tranzactiilor de instrumente financiare:  
comision fix pe transe valorice (maxim 15 RON) la care se adauga comisioanele percepute de 
Depozitarul Central in vigoare la data determinarii comisionului; 

d. Comision pentru evenimente corporative – maxin 15 RON/eveniment; 
e. Alte comisioane – maxim 20 RON/operatiune la care se adauga comisioanele percepute de 

Depozitarul Central, in vigoare la data determinarii comisionului. 

2.2. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzactionate pe piete 
externe: 

a. Comisioane pentru păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare: maxim 0.66% anual, aplicat la 
valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie, evaluat in valuta 
fondului; 

b. Comision pentru decontarea fondurilor si procesarea transferurilor aferente tranzactiilor de instrumente 
financiare: maxim 219 EUR/tranzactie; 

c.  Comision pentru evenimente corporative: maxim 50 EUR + comisioane terte parti/eveniment sau  

0,22 % din valoarea cuvenita fondului + comisioane terte parti/eveniment; 
  
      d.  Alte comisioane: maxim 85 EUR/operatiune + comisioane terte parti/operatiune. 
   

8. Fuziunea şi lichidarea fondului. 
 
 Fondul poate fuziona cu orice alt fond deschis de investiţii cu respectarea prevederilor OUG 32/2012 şi ale 
Regulamentului ASF 9/2014. 
 Initiativa fuziunii apartine societatii de administrare a investitiilor si urmareste exclusiv protejarea 
intereselor investitorilor fondurilor ce urmeaza a fuziona. 
 Ca urmare a procesului de fuziune, nici un cost suplimentar nu va fi imputat investitorilor. 
 
 Lichidarea Fondului are loc în cazul retragerii de către ASF a autorizaţiei Fondului, în una din următoarele 
situaţii:  

1. la solicitarea societatii de administrare a investitiilor, pe baza transmiterii unei fundamentari 
riguroase, in situatia in care se constata ca valoarea activelor nu mai justifica din punct de vedere 
economic operarea fondului; 

2. in situatia in care nu poate fi numit un nou administrator, ulterior retragerii autorizatiei SAI. 
 Procedura de lichidare este cea descrisa in Regulamentul ASF nr. 9/2014. 
  
9. Regimul fiscal. 
 
 Pentru creşterile realizate din investiţii Fondul nu plăteşte impozite.  
 In conformitate cu prevederile Codului Fiscal sumele obtinute ca urmare a detinerii de unitati de fond la 
fondurile deschise de investitii sunt definite ca si venituri din investitii.  
 In cazul persoanelor fizice, sumele obţinute ca urmare a deţinerii de unităţi de fond la fondurile deschise de 
investiţii pentru care preţul de răscumpărare este mai mare decât preţul de cumpărare sunt definite drept venituri 
şi sunt impozitate conform Codului Fiscal.  
 In cazul persoanelor juridice sumele obţinute ca urmare a deţinerii de unităţi de fond la fondurile deschise 
de investiţii pentru care preţul de răscumpărare este mai mare decât preţul de cumpărare sunt definite drept 
venituri şi sunt impozitate conform Codului Fiscal.  
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10. Auditorul fondului. 
 
 Activitatea Fondului va fi auditată de către SC Ecoteh Expert SRL cu sediul în Bucuresti, Str. Dumitru 
Ganovici Lt. nr. 2, Bl. A, Et. 1, Ap. 3, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8893/2000, CIF 
RO13409385. 
 

TITLUL IV 
Date de distribuire si intocmire a situatiilor contabile 

 
  Societatea de administrare intocmeste raportari semestriale si anuale privind activitatea fondului.  
Raportul anual contine un bilant sau o situatie a activelor si pasivelor, un cont detaliat de venituri si cheltuieli, un 
raport asupra activitatii din anul financiar curent, o situatie detaliata a investitiilor si orice informatii semnificative 
care sa sprijine investitorii in aprecierea activitatii si rezultatelor fondului. 
  Publicarea acestor rapoarte se face în Buletinul ASF şi pe website-ul societăţii de administrare a investiţiilor. 
In termen de trei zile lucratoare de la depunerea rapoartelor la ASF va fi publicat in ziarul Bursa un anunt destinat 
investitorilor in care se mentioneaza aparitia acestora, precum si modaliatatea in care se pot obtine, la cerere, in 
mod gratuit. 
  Raportul semestrial se publica in termen de 2 luni de la incheierea semestrului iar cel anual in termen de 4 
luni de la incheierea anului.   
 

TITLUL V 
Descrierea regulilor pentru determinarea si repartizarea veniturilor 

  
Determinarea veniturilor fondului se face in functie de fiecare tip de plasament in parte, astfel: 

 pentru plasamentele in actiuni cotate si alte instrumente care se tranzactioneaza pe o piata reglementata 
veniturile reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitie al acestora. 

 pentru plasamentele in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni si alte titluri de stat, in obligatiuni 
corporative sau emise de catre autoritati ale administratiei publice locala sau centrala venitul reprezinta 
dobanda incasata si se determina avandu-se in vedere rata dobanzii, durata plasamentului, numarul de 
zile pentru calculul dobanzii. 

 dividendele cuvenite pentru detinerile de valori mobiliare reprezinta venituri ale fondului. 
In principiu pentru toate activele fondului veniturile se determina fie ca un venit fix din dobanda, fie ca     
diferenta intre pretul de cumparare si cel de vanzare al valorilor mobiliare. 
Veniturile astfel determinate sunt incorporate zilnic in activul fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din 
plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.  

 
TITLUL VI 

Consultanti si alte persoane juridice 
 

   Pentru administrarea fondului, societatea de administrare nu apeleaza la consultanti persoane fizice sau 
juridice.  
  

 
TITLUL VII 

Diverse 
 

 Fiind un fond orientat catre plasamente in actiuni cotate, FDI Omninvest se adreseaza in special 
investitorilor care isi asuma un risc important in scopul obtinerii unor rezultate superioare plasamentelor in 
intrumente monetare.  
 Contractul de societate, Contractul de depozitare, Regulile Fondului sunt guvernate de legea romana. Pe 
parcursul funcţionării sale, Fondul se va supune reglementarilor legale apărute în acest domeniu. 
 Condiţiile care au stat la baza autorizaţiei emise de ASF trebuie menţinute pe toata durata de existenta a 
Fondului. Orice modificări ale acestor conditii sunt supuse autorizării ASF. 
 In vederea protecţiei investitorilor, ASF poate solicita motivat societăţii de administrare, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, să adopte modificări ale documentelor ce au stat la baza autorizării Fondului ori de 
cate ori astfel de modificări sunt considerate necesare. 
 Orice informaţii relevante despre Fond, respectiv Prospectul de Emisiune, Regulile Fondului, Rapoartele 
periodice, pot fi obţinute de la sediul Societăţii  de Administrare a Investiţiilor SIRA SA, de pe pagina de web 
www.sai-sira.ro sau printr-o solicitare transmisa la office@sai-sira.ro.   

http://www.sai-sira.ro/
mailto:office@sai-sira.ro
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 Orice notificare catre investitorii fondului va fi publicata in ziarul Bursa. 
 În caz de deces sau reorganizare a unuia din deţinătorii de unităţi de fond, Fondul îşi continuă existenţa 
prin moştenitorii sau succesorii în drept ai acestuia. Acestia preiau toate drepturile si obligatiile fata de Fond.  
 In cazul in care, prin efectul succesiunii, una sau mai multe unitati de fond vor deveni proprietatea comuna 
a mai multor persoane, acestea vor desemna pe una dintre ele sa le reprezinte fata de societatea de administrare 
in calitate de titular al dreptului de proprietate si care va exercita drepturile si obligatiile aferente unitatii de fond. 
 Unitatile de fond sunt indivizibile cu privire la fond, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru 
fiecare titlu.  
 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului de societate 
şi care împiedică executarea acestuia este considerată forţa majoră. Sunt considerate imprejurari de forta majora 
si exonereaza de raspundere partea care le-a invocat, urmatoarele: razboiul, revolutia, cutremurul, marile 
inundatii, incendii, atentate, intrarea in incapacitate de plata a statului roman, nationalizarile, suspendarea 
activitatii burselor de valori si a sistemului bancar. 
 Forţa majoră înlătură răspunderea pentru executarea contractului de societate dacă este comunicată în 
termen de 5 zile lucrătoare si demonstrata in termen de 90 de zile de la aparitie. Nerespectarea acestor termene 
atrage după sine răspunderea părţii în culpă. 
 Prevederile şi condiţiile din contractul de societate vor fi suspendate, în caz de forţă majoră. 
 Creditorii societăţii de administrare, ai depozitarului, subdepozitarilor sau ai deţinătorilor de unităţi de fond 
nu pot urmări în justiţie activele Fondului, în totalitate sau în parte. 
 Fondul neavând personalitate juridică, în relaţiile cu terţii el nu există ca subiect de drept. Fondul este 
reprezentat legal de către Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA. 
 Legea aplicabila contractului de societate este legea romana. 
 Orice neintelegere in legatura cu executarea contractului de societate va fi rezolvata pe cale amiabila intre 
parti. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi solutionat de instantele competente. 
 Contractul de societate inceteaza de plin drept si fara interventia instantei de judecata, in cazurile 
prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre parti, precum si in conditiile prevazute in 
codul civil roman. 

Modificarea contractului de societate se va realiza conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 9/2014. 
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