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Contract de societate al 

FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII OMNINVEST 

  
 

Preambul 
 

 

 Prezentul contract de societate este întocmit de Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA S.A., autorizată 
de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) prin D 460/27.02.1996, reautorizată în urma modificărilor 

legislative prin D 256/19.01.2004, ultima modificare a autorizației de functionare fiind aprobată prin Autorizația 
A.S.F. nr. A/296/18.12.2014.  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 15/2004 societatea a primit 
numărul de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR05SAIR/400008 și numărul de înregistrare în Registrul A.S.F. (AFIA) 

PJR08AFIAI/400001. 

 
 

Capitolul I. Denumirea Fondului 
 

 

 Denumirea fondului este Fondul Deschis de Investiții OMNINVEST. Prescurtarea oficială a denumirii fondului va 
fi FDI OMNINVEST. 

 
 

Capitolul II. Fundamentarea legală a constituirii fondului 
 

  

 Fondul Deschis de Investiții OMNINVEST, denumit în continuare Fondul, a fost constituit în anul 1997 sub 
denumirea de Fondul Mutual Petrolier Român, şi autorizat de A.S.F. prin Decizia D3114/30.01.1997, în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei nr. 24/1993, Capitolul II, aprobată prin Legea nr. 83/1994. Fondul a fost administrat de 
SAI IRIAF S.A. până la momentul preluării de către SAI SIRA S.A. 

 Fondul a fost reautorizat de către A.S.F. prin decizia 1852/07.04.2004 în 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, ale Regulamentului A.S.F. 3/2003 sub denumirea de FDI Fondul 

Mutual Petrolier Român. 
 Prin Decizia A.S.F. nr 2433/26.05.2004 s-a autorizat schimbarea denumirii fondului în Fondul Deschis de 

Investiții Omninvest. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 15/2004 Fondul a primit numărul 
de înregistrare în Registrul ASF CSC06FDIR/400015.  

 
 Prezentul contract de societate a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile Codului civil, ale OUG 32/2012 și 

ale Regulamentului nr. 9/2014. 
 

 

Capitolul III. Durata fondului 
 

 
 Fondul este constituit şi funcţionează pe o durată nedeterminată. 

 

 
Capitolul IV. Obiectivele fondului 

 
 

 Se urmăreşte plasarea fondurilor băneşti acumulate, în condiţii avantajoase şi profitabile, în valori mobiliare şi în 
active lichide, avându-se în vedere asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiţiei efectuate, prin urmare un 

randament total ridicat. 
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Capitolul V. Unitate de fond: definiţie, descriere, valoare iniţială 
 

 
 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, netransferabilă 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 contract de societate, ai 
Prospectului de Emisiune şi ai Regulilor Fondului prin semnarea formularului de subscriere.  

 Participarea la fond va fi atestată printr-un extras de cont ce confirmă 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 denominată în lei și se va modifica pe tot parcursul existenţei Fondului. 
 Numărul unităţilor de fond şi valoarea totală a activelor 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 deținător de unități de fond are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond. 
 În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de o unitate de 

fond, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată și fracțiunea reziduală. 

 Investitorii pot efectua operaţiuni de subscriere/răscumpărare la sediul administratorului. La sediul 
administratorului se pot efectua operațiuni de subscriere cu numerar sau virament bancar și numai operațiuni de 

răscumparare prin virament bancar. 
 O persoană devine investitor în fond în ziua emiterii titlurilor de participare, respectiv în ziua lucrătoare 

imediat următoare celei în care s-a efectuat creditarea contului colector. 
 Preţul de cumpărare va fi plătit integral în formă bănească la momentul subscrierii. 

 Investitorii pot subscrie un număr întreg sau fracționat de unități, cu două 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 investițiilor poate solicita A.S.F. 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 părţi din numărul de unităţi de fond deţinute.  
 Dreptul de răscumpărare a unităţilor de fond, poate fi suspendat de către A.S.F. sau de către societatea de 

administrare conform prevederilor legale. În situația garantării cu unități de fond pentru titluri de credit comercial 

sau pentru obținerea unor credite, societatea de administrare va bloca operațiunile de răscumpărare pentru aceste 
titluri pe perioada respectivă.  

 
 

Capitolul VI. Societatea de Administrare 

 
 

 Fondul este administrat de Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA S.A., cu sediul social în Bucureşti, 
Sector 1, Strada Lainici nr. 44-46, Apartament 4 și 12, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

J40/914/14.02.1996, cod unic de inregistrare 8106253. 
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  În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 15/2004 societatea a primit 
numărul de înregistrare în Registrul A.S.F.  PJR05SAIR/400008 și numărul de înregistrare în Registrul A.S.F. (AFIA) 

PJR08AFIAI/400001. 
 Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA S.A. primeşte 

un comision de administrare de maximum 0,5% pe lună, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar 
pentru calcul comisioane (A.N.C.C.).  

  

La data adoptării prezentului document, SAI va primi un comision de administrare de 0,4% pe lună, calculat 
la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (A.N.C.C.). 

 
Activul net pentru calcul comisioane (A.N.C.C.) se determină după următoarea formulă: 

ANCC = Total active – Valoarea răscumpărărilor de achitat – Impozit pe venit – Alte cheltuieli estimate, menționate 

în Prospectul de emisiune aprobat de A.S.F. – Cheltuieli luni precedente (comision depozitare și custodie, comision 
administrare, impozit pe venit). 

  
 

Capitolul VII. Depozitarul Fondului 
 

 

 Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., societate administrată în sistem dualist, cu 
sediul în Calea Plevnei, Nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et. 6, Sector 6, înmatriculată la ORC sub nr. 

J40/90/23.01.1991, Cod unic de inregistrare R361757, înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, 
telefon 312.16.78, fax 313.00.77, pagina web https://www.bcr.ro/ro/business/general/economisire-si-investitii/servicii-

conexe-activitatii-de-investire. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului 15/2004 Depozitarul fondului a primit 

numarul de inregistrare in Registrul ASF PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006. 
 Fondul nu are subdepozitari la data intocmirii prospectului. Pentru investitiile pe pietele externe, Depozitarul 

utilizeaza serviciile de custodie globala ale grupului Erste Bank.  

 
 

 Comisionul de depozitare 
 

 
 În conformitate cu prevederile contractului de depozitare, pentru activităţile desfăşurate Depozitarul 

Fondului percepe următoarele comisioane: 

 
 

A. Pentru serviciile de depozitare Depozitarul percepe următoarele comisioane: 
 

 

A.1. Comisionul de depozitare de maxim 0,040% din activul net mediu lunar pentru calcul comisioane, 
minim 800 RON/lună. 

A.2. Emitere rapoarte sau certificări, altele decât cele prevăzute în contractul de servicii de depozitare sau în 
procedurile de lucru – 10 RON/raport eliberat 

 
Activul net pentru calcul comisioane (A.N.C.C.) se calculează după următoarea formulă: 

 

A.N.C.C. = Valoarea actualizată a activelor totale - Impozit pe venit - Răscumpărări de plată - Cheltuieli de 
audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de A.S.F. - Cheltuieli luni 

precedente (comision depozitare și custodie, comision administrare, impozit pe venit) – Comisioane de 
subscriere. 

 

 
B. Pentru serviciile de custodie Depozitarul percepe următoarele comisioane: 

 
 

B.1. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețele 

financiare din România (BVB):  

https://www.bcr.ro/ro/business/general/economisire-si-investitii/servicii-conexe-activitatii-de-investire
https://www.bcr.ro/ro/business/general/economisire-si-investitii/servicii-conexe-activitatii-de-investire
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a. Comision pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: maxim 0,15%/an aplicat la 
valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie, evaluat în valuta 

Fondului; 
b. Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare (transfer, DVP): - maxim 10 

RON/tranzacție + comision Depozitarul Central  
c. Comision pentru evenimente corporative: 

i. notificare în legătură cu AGA, la cerere - 10 RON/notificare 

ii. eveniment de plată (precum, fără a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat) – 20 
RON/eveniment de plată 

iii. exercitare vot în AGA – 200 RON/AGA + cheltuieli de participare 

d. Alte comisioane: 

i. Comision eliberare extras de cont din Secțiunea I a Depozitarului Central, Comision eliberare 

cod confidențial, Comision pentru transmiterea instrucțiunii după termenul limită de 
transmitere a instrucțiunii de decontare în sistemul post-tranzacționare de către Custode, 

Comision pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont în Secțiunea I a 
Depozitarului Central – comision Depozitar Central/operațiune 

ii. Comision pentru procesarea operațiunilor de gaj cu instrumente financiare – 10 RON + 
comision Depozitarul Central/operațiune 

iii. Comision pentru procesarea operațiunilor de împrumut de instrumente financiare – 10 RON + 

comision Depozitarul Central/operațiune 

B.2. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzactionate pe 

piețe externe: 

a. Comisioane pentru păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare: maxim 0.66% anual, 

aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie, evaluat 

în valuta fondului; 

b. Comision pentru decontarea tranzațiilor cu instrumente financiare (DVP, transfer): maxim 75 

EUR/tranzacție; 

c.  Comision pentru evenimente corporative: 

I. notificare în legătură cu AGA, la cerere – 5 EUR/notificare 

II. eveniment de plată (precum, fără a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat) 

– 10 EUR/eveniment 

III. tax reclaim – 50 EUR + comisioane terțe părți 

IV. alte evenimente corporative (fără a se limita la reinvestire dividende, squeeze out, oferte 

de preluare, conversie) – 75 EUR + comisioane tețe părți 
  

        d.  Alte comisioane: 

   I. comision pentru anularea/modificarea instrucțiunilor de decontare – 5 EUR/tranzacție 
  II. decontare pentru tranzacții executate prin Erste Group Bank Trading Desk, cu 

contraparte Erste Gruoup Bank – gratuit 
 

 

C. Piața locală - SAFIR: 
 

 
 C.1. Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare: 

  
   a. DVP, RVP, REPO – 79 RON/tranzacție 

   b. Transfer fără plată – 95 RON/tranzacție 

 
 C.2. Comision servicii conexe 

 
   a. Evenimente corporative (ex. Plată cupon, maturitate) – 10 RON/eveniment 

   b. Constituire gaj – 160 RON/eveniment 
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   c. Înlocuire instrument financiar (ISIN) gajat – 95 RON/eveniment 
 

 C.3. Comision decontare participare Piața Primară – 0,01% 

 
 

Capitolul VIII. Forţa majoră  
 

 
 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică 

executarea acestuia este considerată forţa majoră. Sunt considerate împrejurări de forță majoră și exonerează de 
răspundere partea care le-a invocat, următoarele: războiul, revoluția, cutremurul, marile inundații, incendii, atentate, 

intrarea în incapacitate de plată a statului român, naționalizările, suspendarea activității burselor de valori și a 

sistemului bancar. 
 Forţa majoră înlătură răspunderea pentru executarea contractului dacă este comunicată în termen de 5 zile 

lucrătoare și demonstrată în termen de 90 de zile de la apariție. Nerespectarea acestor termene atrage după sine 
răspunderea părţii în culpă. 

 Prevederile şi condiţiile din acest contract vor fi suspendate, în caz de forţă majoră. 

 
 

Capitolul IX. Clauze de continuare a contractului cu moştenitorii investitorilor 
 

 

 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 și obligațiile față de Fond.  

 În cazul în care, prin efectul succesiunii, una sau mai multe unități de fond vor deveni proprietatea comună a 
mai multor persoane, acestea vor desemna pe una dintre ele să le reprezinte față de societatea de administrare în 

calitate de titular al dreptului de proprietate și care va exercita drepturile și obligațiile aferente unității de fond. 
 Unitățile de fond sunt indivizibile cu privire la fond, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru 

fiecare titlu.  

 
 

Capitolul X. Lichidarea şi fuziunea Fondului 
 

 

 Lichidarea Fondului are loc în cazul retragerii de către A.S.F. a autorizaţiei Fondului, în una din următoarele 
situaţii:  

– la solicitarea societății de administrare a investițiilor, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în 

situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea 
fondului; 

– în situatia în care nu poate fi numit un nou administrator, ulterior retragerii autorizației SAI. 

 Fondul poate fuziona cu orice alt fond deschis de investiţii cu respectarea prevederilor OUG 32/2012 şi ale 

Regulamentului nr. 9/2014. 
 Inițiativa fuziunii aparține societății de administrare a investițiilor și urmărește exclusiv protejarea intereselor 

investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona. 

 Ca urmare a procesului de fuziune, nici un cost suplimentar nu va fi imputat investitorilor. 
 

 
Capitolul XI. Litigii 

 
 

 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 S.A. 
 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. 

 Orice neînțelegere în legătură cu executarea prezentului contract va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți. 

Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele competente. 
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Capitolul XII. Clauza privind încetarea contractului în conditiile prevăzute în Codul Civil  

 
 

 Prezentul contract încetează de plin drept și fără intervenția instanței de judecată, în cazurile prevăzute de 
lege și de reglementările speciale privind pe oricare dintre părți, precum și în condițiile prevăzute în codul civil 

român. 

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

 
Capitolul XIII. Drepturile şi obligaţiile părţilor  

 

 
  Fondul Deschis de Investiții OMNINVEST, este o formă de acumulare şi administrare a contribuţiilor băneşti ale 

investitorilor săi, constituit printr-un contract de societate în conformitate cu prevederile Codului Civil Român şi care 
funcţionează în conformitate cu prevederile OUG 32/2012 şi ale Regulamentului ASF nr. 9/2014.  

 Toţi investitorii Fondului au drepturi egale în conformitate cu prevederile contractului de societate. Deţinerea de 
unităţi de fond reprezintă o deţinere de capital în activele nete ale Fondului. Valoarea unei unităţi de fond se va 

calcula periodic şi se va modifica în mod egal pentru fiecare din investitorii Fondului, indiferent de orice alte atribuţii 

sau caracteristici ar avea aceştia. 
 Poate deveni investitor la Fond orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care subscrie şi plăteşte 

preţul de cumpărare al unităţilor de fond. Formularul de subscriere odată depus la sediul administratorului este 
irevocabil. Preţul de cumpărare va fi plătit integral în formă bănească la momentul subscrierii. 

 Investitorii Fondului au dreptul să solicite răscumpărarea de către Fond a unităţilor de fond pe care le deţin, în 

totalitate sau numai a unei părţi din numărul lor. Formularul de răscumpărare odată depus la sediul 
administratorului este irevocabil. Preţul de răscumpărare va fi calculat şi plătit în conformitate cu prevederile 

prospectului de emisiune. 
 Moştenitorii sau succesorii legali ai Investitorilor Fondului pot răscumpăra unităţile de fond în condiţiile precizate 

la Capitolul IX. 
 Investitorii Fondului nu au dreptul să vândă sau să transfere unităţi de fond pe care le deţin. Ei pot doar să 

solicite răscumpărarea acestora de către Fond. 

 Participarea la Fond este atestată printr-un extras de cont emis de către SAI SIRA S.A. ce confirmă deținerea de 
unități de fond și operațiunile efectuate.  

 Investitorii pot efectua operaţiuni de subscriere/răscumpărare la sediul administratorului. La sediul 
administratorului se pot efectua operațiuni de subscriere cu numerar sau virament bancar și numai operațiuni de 

răscumpărare prin virament bancar. 

 Fondul neavând personalitate juridică, nu are calitatea de subiect de drept în relaţiile cu terţii. Societatea de 
administrare va avea mandat de reprezentare din partea acestuia şi îl reprezintă în relaţiile cu terţii. 

 Pentru obligaţiile contractate de societatea de administrare în limitele mandatului încredinţat de Fond, 
răspunderea faţă de terţi aparţine tuturor deţinătorilor de unităţi de fond, în limita numărului şi valorii la zi a 

unităţilor de fond deţinute de fiecare dintre aceştia.  

 
 

 Drepturile si obligațiile SAI  
 

 
 Principalele operațiuni pe care Societatea de administrare este împuternicită să le efectueze pentru Fond în 

conformitate cu prevederile din OUG nr. 32/2012 și Regulament A.S.F. nr. 9/2014 sunt următoarele: 

 a. să îndeplinească formalitățile legale și procedurile necesare pentru autorizarea și funcționarea în bune 
condiții a Fondului; 

 b. să definească strategia de investiții pe termen scurt, mediu si lung; 
 c. încheierea contractului de depozitare a activelor Fondului cu un depozitar autorizat, negocierea comisionului 

de depozitare și plata acestuia către depozitar conform prevederilor contractuale; 

 d. să inițieze și să deruleze oferta publică continuă pentru finanțarea și desfășurarea activităților Fondului; 
 e. contractarea, utilizarea și restituirea de împrumuturi temporare de sume în numele și în contul Fondului, cu 

respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare; 
 f. să efectueze plasamentul disponibilităților Fondului în instrumente financiare, în conformitate cu dispozițiile 

legale, în acord cu strategia de investiții a Fondului și cu profilul de risc al acestuia; 
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 g. să determine și să publice zilnic valoarea activului net și a valorii unitare a activului net a Fondului, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 h. să deruleze operațiuni de marketing și publicitate pentru promovarea unităților de fond în vederea informării 
corecte și transparente a investitorilor; 

 i. să reprezinte legal Fondul, pentru și în legătură cu instrumentele financiare avute în portofoliu, și a 
operațiunilor efectuate pentru/cu acestea; 

 j. să inițieze și să realizeze operațiuni de conversie a unităților de fond cu respectarea condițiilor prevăzute de 

reglementările în vigoare; 
 k. să încheie contracte de distribuire a unităților de fond cu societăți autorizate, stabilind tipul și nivelul 

comisioanelor pe care Societatea de administrare le va plăti distribuitorului; 
 l. să asigure fluxul de informație, centralizarea și selectarea datelor și realizarea evidențelor necesare 

desfășurării activității Fondului în condiții optime; 

 m. să asigure plata taxelor și comisionelor datorate de către Fond pentru A.S.F, depozitar și alte institutii; 
 n. să țina evidența zilnică a operațiunilor contabile ale Fondului; 

 o. să țină evidența deținătorilor de unități de fond în colaborare cu societatea de depozitare; 
 p. să încheie contract cu un auditor financiar membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania și care 

îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și Camera Auditorilor Financiari din România, în vederea întocmirii 
rapoartelor anuale auditate; 

 q. să publice zilnic, pentru fiecare zi lucrătoare, pe website-ul www.sai-sira.ro, respectiv să afișeze zilnic la 

sediul Societății de administrare, valoarea activului net, a activului net unitar și a numărului de investitori ai 
Fondului, certificate de Depozitar în conformitate cu reglementările A.S.F; 

 r. să întocmească și să transmită către A.S.F. în forma, termenele și condițiile prevăzute de reglementările în 
vigoare, a raportărilor săptămânale cu detalierea activelor, a numărului de investitori și a valorii activului net 

respectiv a oricăror raportări solicitate; 

 s. să întocmească și să transmită către A.S.F. în termenele, forma și condițiile prevăzute de reglementările în 
vigoare, a raportului pentru primul semestru, a raportului anual cuprinzând situația activelor și a obligațiilor Fondului 

precum și situația detaliată a investițiilor. Raportul anual va fi însoțit de bilanțul contabil și de situația veniturilor și 
cheltuielilor Fondului, și va fi auditat de către un auditor financiar membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din 

România care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și Camera Auditorilor Financiari din Romania, în 
vederea întocmirii rapoartelor anuale auditate; 

 t. alte obligații prevăzute de legislația în vigoare. 

 
 În realizarea operațiunilor autorizate Societatea de administrare acționează numai în interesul investitorilor 

Fondului și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru 
exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul administrat. Societatea 

de administrare comunică investitorilor orice informații cerute de aceștia și având legatură cu portofoliul administrat. 

Pe toată durata de funcționare, Societatea de administrare are cel puțin obligația:  
 - să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor 

Fondului pe care îl administrează și a integrității pieței;  
 - să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare 

pentru desfășurarea corespunzătoare a activității;  

 - să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că Fondul pe care îl 
administrează, beneficiază de un tratament corect și imparțial;  

 - să desfășoare activitatea, în conformitate cu reglementările A.S.F. aplicabile, în scopul promovării intereselor 
investitorilor și a integrității pieței. Societatea de administrare este obligată să informeze continuu investitorii 

Fondului cu privire la activitatea acestuia și la modificările intervenite în cuprinsul prospectului de emisiune, prin 
notele de informare, autorizate de A.S.F. și publicate într-un cotidian de circulație națională în termen de două zile 

lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de autorizare a modificărilor.  

 Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare, interval în care este 
permisă răscumpărarea din partea investitorilor care nu sunt de acord cu modificările respective. Societatea de 

administrare are obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 24 de ore, dovada publicării notei de informare. 
Societatea de administrare nu poate efectua tranzacții cu Fondul.  

 Societatea de administrare operează în conformitate cu prevederile din documentele de funcționare ale 

Fondului și nu efectuează operațiuni din care beneficiază unele dintre fondurile administrate, în detrimentul 
celorlalte. Societatea de administrare depune toate eforturile ca tranzacțiile efectuate în contul Fondului să fie 

realizate în cele mai avantajoase condiții în ceea ce privește momentul, cantitatea și natura acestora. În stabilirea 
condițiilor optime se iau în considerare prețul de plătit sau de încasat, precum și alte costuri suportate direct sau 

indirect de Fond. Societatea de administrare identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu 
partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu Fondul și se asigură că Fondul nu este încărcat cu costuri ce ar 
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putea fi evitate și nu este exclus de la obținerea de beneficii care i se cuvin. De asemenea, Societatea de 
administrare are obligația de a preveni conflictele de interese iar dacă acestea apar, de a lua toate măsurile 

necesare pentru a asigura administrarea lor corectă și în interesul investitorilor tuturor organismelor de plasament 
colectiv administrate, în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile interne.  

 Societatea de administrare este răspunzătoare pentru: 
 a. orice prejudiciu produs Fondului prin încălcarea reglementărilor în vigoare, încălcarea Regulilor Fondului, dol, 

culpă, neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Prospectul de emisiune; 

 b. daunele provocate Fondului și deținătorilor de titluri de participare dacă au făcut operațiuni cu sau pentru 
Fond folosindu-se de informații privilegiate, astfel cum sunt acestea prevăzute în reglementările în vigoare. În aceste 

situații, Autoritatea este în drept să dispună măsuri conservatorii corespunz[toare și să solicite instanței anularea 
tranzacțiilor. 

 

 
 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 unităților 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 eliberează un extras de cont în maximum trei zile de la data solicitării.  
  

  
 Obligaţiile investitorilor Fondului sunt următoarele: 

 

 

• să achite comisioanele de subscriere şi răscumpărare, în conformitate cu Prospectul de emisiune și Regulile 
fondului; 

• să verifice corectitudinea operaţiunilor de cumpărare/răscumpărare a unităţilor de fond inscrise în extrasul 

de cont; 

• să respecte condiţiile menţionate în Cererea de subscriere şi Cererea de răscumpărare; 

• să se abţină de la orice acţiuni care ar dăuna intereselor fondului. 
 

 
Capitolul XIV. Dispoziţii finale 

 

  
 Investitorii devin parte a prezentului contract prin semnarea formularului de subscriere și a declarației prin care 

confirmă faptul că au primit, au citit și au înțeles prospectul de emisiune. 
 Investitorii actuali ai Fondului devin parte a prezentului contract de societate. 

 

 
 

 SAI SIRA S.A. 
 Director General Adjunct 

 Tania Mălureanu       Data ultimei actualizări: 03.08.2022 
     


