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Regulile 

 

FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII OMNINVEST 
  

 
TITLUL I 

Societatea de administrare 

 
 

 1.1 Datele de identificare ale societății de administrare 
 

 

 Administratorul fondului este Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA S.A., autorizată de ASF prin  
D 460/27.02.1996, reautorizată în urma modificărilor legislative prin D 256/19.01.2004, ultima modificare a 

autorizației de funcționare fiind aprobată prin Autorizația A.S.F. nr. A/296/18.12.2014. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului 15/2004 societatea a primit numărul 

de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR05SAIR/400008 și numărul de înregistrare în Registrul ASF (AFIA) 
PJR08AFIAI/400001. 

 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 acțiuni 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 și pagina web www.sai-sira.ro. 

 Societatea administrează FDI OMNINVEST, FII OMNITREND și FII OMNIHEDGE. Societatea nu are sedii 
secundare și are o durată de funcționare nelimitată.  

 
 

1.2 Obiectul și obiectivul administrării 
 
 

 Fondul Deschis de Investiții OMNINVEST, numit în continuare Fondul, a fost constituit printr-un contract de 
societate civilă încheiat în anul 1997 sub denumirea de Fondul Mutual Petrolier Român, pe o perioadă 

nedeterminată de timp, fiind administrat până la preluarea de către SAI SIRA S.A. de către IRIAF S.A., fiind 

autorizat de A.S.F. prin decizia D3114/30.01.1997.  
 Fondul a fost reautorizat de către A.S.F. prin decizia 1852/07.04.2004 în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 513/2002 și 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 15/2004 Fondul a primit numărul de 
înregistrare în Registrul A.S.F. CSC06FDIR/400015. 

 Fondul Deschis de Investiții OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificată a fondurilor bănești 

acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în valori mobiliare și în active lichide, avându-se în vedere 
asigurarea unei creșteri pe termen lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat. 

 
1.3 Comisionul de administrare 

 
 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.).  

mailto:office@sai-sira.ro
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 La data adoptării prezentului document Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA S.A. 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: 

 
 A.N.C.C. = 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) 

 Acest comision va fi calculat lunar şi va fi încasat de către administrator în prima decadă a lunii următoare 

celei pentru care se face calculul. 
 

1.4 Cheltuielile fondului 
 

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare obligaţiile fondului sunt: 

 
a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor; 

b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; 
c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor şi alte cheltuieli legate direct sau indirect de 

tranzacţionare;  
d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare;  

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

impuse de reglementările A.S.F.; 
f) cheltuieli cu cotele şi tarifele datorate A.S.F.; 

g) cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiţii; 
h) cheltuieli cu auditul financiar pentru fondul deschis de investiţii; 

i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condiţiile impuse de reglementările 

A.S.F.; 
j) contravaloarea unităţilor de fond anulate (la preţul de răscumpărare) şi care nu au fost încă achitate 

investitorilor. 
 

 Cheltuielile de înfiinţare, de distribuire și 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. 
 

 Comisioanele de administrare și depozitare vor fi determinate conform paragrafelor 1.3 si 2.5. 
 

1.5 Operațiuni desfășurate de către societatea de administrare 

 
 Activitatea desfășurată de către societatea de administrare constă în: 

 
(1) administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru; 

(2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alineatul (1), societatea de administrare poate 
administra, sub condiția autorizării A.S.F. și alte organisme de plasament colectiv, denumite în 

continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supavegherii prudențiale. 

 
Pentru realizarea obiectului contractului şi atingerea obiectivelor propuse, societatea de administrare a 

investiţiilor este autorizată să realizeze din proprie iniţiativă şi pe proprie răspundere următoarele 
operaţiuni: 
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• să încheie contractul de depozitare a activelor Fondului cu un Depozitar autorizat de ASF în condiţiile 

legii, să negocieze comisionul de depozitare, şi să vireze acest comision către Depozitar la termenul 
stabilit în contract; 

• să încheie contracte de distribuire cu alte societăţi comerciale, stabilind tipul şi nivelul comisioanelor pe 

care societatea de administrare le va plăti distribuitorilor; 

• să păstreze şi să actualizeze evidenţa investitorilor Fondului, în colaborare cu depozitarul Fondului; 

• angajarea unui auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România în vederea 
întocmirii rapoartelor anuale de auditare; 

• să actualizeze zilnic evidenţele contabile specifice, în colaborare cu Depozitarul; 

• să calculeze şi sa vireze comisionul datorat de Fond către ASF, în conformitate cu reglementările în 

vigoare; 

• elaborarea materialelor publicitare ale fondului şi notificarea acestora către A.S.F., anterior publicării; 

• să întocmească, să publice şi să transmită către ASF, în termenele, forma şi condiţiile prevăzute de 

reglementările în vigoare, a următoarelor: 
 

                            - prospectul de emisiune și documentul informații cheie destinate investitorilor; 
- raportul anual, în cuprinsul căruia va fi reprodus în întregime raportul auditorului financiar, 

incluzând opinia şi recomandările acestuia; 

- raportul pentru primul semestru; 
- rapoartele periodice privind valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net; 

• să publice în cotidianul specificat în prospect, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea la 

A.S.F., un anunţ destinat investitorilor în care se va menţiona apariţia rapoartelor precum şi modalitatea 
în care se pot obţine aceste rapoarte la cerere, în mod gratuit; 

• orice alte operaţiuni necesare administrării fondului pentru atingerea obiectivelor propuse. 

 
1.6 Responsabilitatea societății de administrare 

  

 Societatea de administrare a investiţiilor răspunde pentru orice prejudiciu produs investitorilor prin: 
- încălcarea actelor normative şi a reglementarilor speciale în vigoare; 

- încălcarea Prospectului de emisiune, a Contractului de societate sau a Regulilor Fondului; 
- culpa în executarea contractului; 

- dolul; 

- neexecutarea sau efectuarea defectuasă a obligaţiilor asumate. 
 

 
TITLUL II 

Depozitarul 

 
  

 2.1 Datele de identificare ale Depozitarului fondului 
 

 Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., cu sediul in București, Sector 6, Calea 
Plevnei, nr. 159, Business Garden Center, înmatriculată la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de 

înregistrare R361757, înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, telefon 312.16.78, fax 313.00.77, 

pagina web www.bcr.ro. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului 15/2004 Depozitarul fondului a 

primit numărul de înregistrare în Registrul ASF PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006. 
 Fondul nu are subdepozitari la data întocmirii prospectului. Pentru investițiile pe piețele externe, Depozitarul 

utilizează serviciile de custodie globală ale grupului Erste Bank.  

 
2.2 Obiectul contractului de depozitare 

  
 Prin contractul de depozitare, Depozitarul se angajează să presteze serviciile de depozitare și să 

reglementeze fluxul de informații necesare pentru ai permite acestuia să iși îndeplinească funcțiile pentru care a 
fost numit ca Depozitar.  

 

 În conformitate cu prevederile contractului de depozitare obligațiile depozitarului sunt: 

http://www.bcr.ro/
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1. Să păstreze în condiții de siguranță Activele Fondului, în numele și pe seama Fondului, după cum 
urmează: 

1.1. În cazul instrumentelor financiare care pot fi păstrate în custodie: 

1.1.1. Depozitarul păstrează în custodie toate instrumentele financiare care pot fi inregistrate într-un cont 
de instrumente financiare deschis în registrele Depozitarului și toate instrumentele financiare care 

pot fi livrate fizic Depozitarului; 
1.1.2. În acest scop, Depozitarul se asigură că toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-

un cont de instrumente financiare deschis în registrele Depozitarului sunt înregistrate în registrele 
Depozitarului în conturi separate, în conformitate cu principiile referitoare la păstrarea în siguranță a 

instrumentelor financiare ale clienților prevăzute de reglementările emise în aplicarea Legii nr. 

297/2004 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012, deschise în numele Foncului sau al 
Administratorului care acționează în numele și pe seama Fondului, astfel încât să poată fi identificate 

clar în orice moment ca aparținând Fondului în conformitate cu legislația aplicabilă; 
1.2. În cazul altor active exceptate de la obligația de păstrare la Depozitar precum activele de tipul 

plasamentelor monetare, valorile mobiliare neadmise la tranzacționare, instrumentele financiare derivate 

și activele imobiliare: 
1.2.1. Depozitarul verifică dreptul de proprietate al Fondului și pe seama Fondului cu privire la 

respectivele active și ține evidența activelor cu privire la care are certitudinea că Fondul deține 
dreptul de proprietate; 

1.2.2. Pentru a verifica dacă Fondul sau Administratorul care acționează în numele Fondului deține 
dreptul de proprietate, Depozitarul se bazează pe informații sau documente furnizate de Fond sau de 

Administrator și, atunci când sunt disponibile, pe dovezi externe; 

1.2.3. Depozitarul își actualizează permanent evidența; 
2. Să asigure monitorizarea fluxurilor de numerar ale Fondului, astfel: 

2.1. Se asigură că tot numerarul Fondului se contabilizează în conturi deschise la o bancă centrală, instutiție 
de credit autorizată conform legislației comunitare sau la o bancă autorizată într-un stat nemembru ori la 

o altă entitate de aceeași natură pe piața relevantă în care sunt necesare conturi în numerar, cu condiția 

ca entitatea respectivă să fie supusă unei reglementări prudențiale și unei supravegheri eficace care au 
aceleași efecte ca legislația Uniunii și care sunt aplicate efectiv în conformitate cu principiile referitoare la 

păstrarea în siguranță a fondurilor clienților prevăzute în reglementările emise în aplicarea Legii nr. 
297/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012. Numerarul Fondului trebuie să poată fi 

identificat în orice moment ca fiind proprietatea Fondului. 

2.2. Instituie proceduri eficace și adecvate pentru reconcilierea tuturor mișcărilor de numerar și pentru 
efectuarea acestor reconcilieri zilnic; 

2.3. Instituie proceduri corespunzatoare pentru a identifica, la incheierea fiecărei zile de lucru, cel târziu în 
ziua lucrătoare următoare, fluxurile de numerar semnificative și fluxurile de numerar care ar putea 

prezenta inconsecvențe cu activitățile Fondlui; 
2.4. Revizuiește periodic adecvarea acestor proceduri, inclusiv printr-o revizuire completă a procesului de 

reconciliere cel puțin odată pe an, și se asigură de includerea în procesul de reconciliere a conturilor de 

numerar deschise în numele Fondului sau în numele Administratorului care acționează în numele 
Fondului. 

2.5. Monitorizează în permanență rezultatele reconcilierilor și ale acțiunilor întreprinse ca urmare a oricăror 
neconcordanțe depistate în cadrul procedurilor de reconciliere și informează Administratorul dacă o 

neconcordanță nu a fost rectificată fără întârzieri nejustificate și, totodată, A.S.F. dacă situația nu poate fi 

clarificată și/sau corectată. 
2.6. Controlează corespondența dintre propriile înregistrări referitoare la pozițiile de numerar și cele ale 

Administratorului. 
3. Să se asigure de faptul că toate plățile efectuate de investitori sau în numele acestora la subscrierea de 

titluri de participare ale Fondului au fost încasate și că numerarul acestuia este înregistrat integral în conturile 
de numerar deschise în numele Fondului sau în numele Administratorului care acționează în numele Fondului. 

4. Să certifice valoarea activului net, valoarea unitară a activului net, numărul de titluri de participare în 

circulație și numărul deținatorilor de titluri de participare, la termenul impus și în forma prevazută de 
prevederile legale aplicabile și cu respectarea prevederilor documentelor constitutive ale Fondului, pe baza 

documentelor transmise de către Administrator conform obligațiilor acestuia. Certificarea existenței și a valorii 
activelor exceptate de la obligatia de păstrare a Depozitarului, menționate la punctul 1 se va face, dupa cum 

urmează: 
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4.1. Pe baza extrasului din balanța lunară emis de administratorul societății, pentru activele contabile, după 
caz; 

4.2. Pe baza documentelor emise de cartea funciară pentru certificarea existenței, respectiv pe baza raportului 

de evaluare pentru certificarea valorii, în cazul activelor imobiliare; 
4.3. Pe baza extrasului de la emitenți, S.A.I. și/sau O.N.R.C., contractului de vânzare/cumpărare, hotărârii 

AGA a S.A.I./emitentului etc., pentru certificarea existenței, respectiv pe baza valorii contabile, pentru 
certificarea valorii, în situația valorilor mobiliare netranzacționate; 

4.4. Pe baza documentelor eliberate de banca unde s-a efectuat plasamentul, pentru plasamentele monetare; 

4.5. Pe baza documentelor emise de intermediar/casa de compensare pentru instrumentele financiare 

derivate. 

5. Sa deschidă conturi distincte în numele fiecărui Fond, după cum urmează: 

5.1. conturi bancare de disponibil, deschise la cererea Administratorului la orice unitate BCR, în valuta 

Fondului și în valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe, în/din care 
se vor face încasări/plăti aferente tranzacțiilor și operațiunilor fiecărui Fond; 

5.2. conturi bancare de decontare a tranzacţiilor cu instrumentele financiare ale Fondului, în valuta Fondului și 

valutele de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe, în care se vor vira sumele 
încasate și din care se vor face plăţi aferente decontării tranzacțiilor cu astfel de instrumente financiare; 

6. Să nu reutilizeze activele încredintate conform Contractului și, în cazul delegării funcțiilor sale, să nu 
permită nici terței părti respective reutilizarea activelor respective; 

7. Să certifice raportările întocmite de Administrator în conformitate cu reglementările A.S.F. și să le 
transmită Administratorului în termenele, forma, condițiile și periodicitatea stabilite de legislația aplicabilă și în 

Contract, după caz; 

8. Să înregistreze, să verifice, să monitorizeze și să controleze toate Activele pe care le deține fiecare Fond 
pentru care desfășoară activitatea de depozitare, în condițiile Contractului și ale prevederilor legale aplicabile; 

9. Să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect Activele fiecărui Fond, orice sumă este achitată în 
termenul stabilit; 

10. Să efectueze plăți din conturile Fondului numai la primirea de la Administrator a Instrucțiunilor 

Corespunzătoare, în următoarele scopuri: 

10.1. pentru achiziționarea de instrumente financiare în numele fiecărui Fond; 

10.2. pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata dobânzilor, taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor 
operaționale ale fiecărui Fond; 

10.3. pentru răscumpărarea titlurilor de participare ale fiecărui Fond; 

10.4. pentru orice alt scop arătat în Instrucțiunile Corespunzătoare date de Administrator, întocmite cu 
respectarea documentelor constitutive ale fiecărui Fond; 

11. Să se asigure că veniturile fiecărui Fond sunt administrate și calculate în conformitate cu legislația 
aplicabilă și cu regulile înscrise în documentele constitutive ale Fondului; 

12. Să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpararea sau anularea titlurilor de participare emise de Fond 
sunt efectuate de către Administrator în numele fiecărui Fond, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu 

regulile înscrise în documentele constitutive ale Fondului; 

13. Să se asigure că valoarea titlurilor de participare emise de Fond este calculată în conformitate cu regulile 

înscrise în documentele constitutive ale Fondului și cu prevederile legislației aplicabile; 

14. Să țină evidente separate pentru fiecare deținător de titluri de participare, cuprinzând informații referitoare 

la data intrării în Fond, operațiunile de subscriere și răscumpărare efectuate, numărul de unități de fond 
deținute, pe baza informațiilor puse la dispoziție de Administrator; 

15. Să îndeplineasca Instrucțiunile Corespunzătoare ale Administratorului, cu excepția cazului în care acestea 

sunt contrare legislației în vigoare ori documentelor constitutive ale Fondului; 

16. Să notifice A.S.F. și Administratorul în situația în care constată, la decontarea tranzacțiilor cu instrumentele 

financiare încheiate în numele Fondului, că sunt încălcate prevederile, reglementările aplicabile în vigoare sau 
ale regulilor și procedurilor interne ale Fondului; 

17. Să notifice imediat A.S.F. atunci când identifică în activitatea sa specifică faptul că Administratorul a utilizat 
sau utilizează Activele depozitate, cu încălcarea legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește folosirea în 
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mod abuziv de către Administrator a informațiilor aflate în posesia sa sau depășirea de către Administrator a 
limitelor investiționale; 

18. Să informeze A.S.F. cu privire la orice refuz al Administratorului de a furniza informațiile și/sau 

documentele solicitate de către Depozitar, pe care acesta le consideră necesare pentru evaluarea încadrării 
unei operațiuni în dispozițiile legale și în regulile înscrise în documentele constitutive ale Fondului, 

suplimentând notificarea cu o descriere a situației pentru care s-a formulat respectivul refuz, în termen de 
maxim 24 ore de la primirea refuzului de la Administrator; 

19. Să înainteze către A.S.F. o cerere, însoțită de documente relevante, prin care solicită punctul de vedere al 
acesteia cu privire la legalitatea unei operațiuni și aprobarea efectuării ei, în cazul în care, după furnizarea de 

către Administrator a tuturor documentelor și/sau informațiilor relevante solicitate de către Depozitar, există 

controverse între acesta și Administrator; 

20. Să notifice A.S.F. dacă, în cazul denunțării prezentului Contract, nu a fost realizat transferul Activelor 

Fondului către noul depozitar în termen de 90 zile de la notificarea A.S.F. de către partea care a denunțat 
Contractul; 

21. Să notifice Administratorul și A.S.F. privind încălcarea prevederilor legale și ale documentelor constitutive 

ale Fondului, respectiv cu privire la orice act sau fapt care nu poate fi clarificat și/sau remediat, conform 
politicii de escaladare descrise în Anexa 4 la Contractul de depozitare - Proceduri şi prevederi specifice privind 
acordul dintre Depozitar şi Administrator; 

22. Să informeze Administratorul, dacă va fi cazul, în legatură cu desemnarea unei terțe părți pentru a 

îndeplini o parte din sarcinile care ii revin și să furnizeze, conform celor agreate, informații privind criteriile 
utilizate pentru selectarea părții terțe și măsurile preconizate pentru monitorizarea activității desfășurate de 

terța parte; 

23. Să informeze Administratorul în cazul în care constată că separarea activelor nu este sau nu mai este 
suficientă pentru a asigura protecția împotriva insolvenței unei terţe părți căreia i-ar putea fi delegate funcțiile 

de păstrare a activelor în condițiile prevăzute în Legislația specifică; 

24. Să arhiveze documentele și datele aferente activității de depozitare a Activelor Fondului pe o perioada de 

cel puțin 5 ani de la momentul la care informaţiile respective intră în posesia Depozitarului; 

25. Să informeze în scris Administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului pentru 
care desfășoară activitatea de depozitare; 

26. Să asigure confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea Administratorului în 
procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul Fondului. Depozitarul nu 

poate să invoce condiția de confidențialitate în cazul controalelor efectuate de către A.S.F. și Banca Națională 

a României sau de către orice altă autoritate competentă să solicite și să obțină astfel de informații în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

27. Să respecte prevederile legale aplicabile și să îndeplinească orice alte activități prevăzute de lege în sarcina 
Depozitarului. 

 
 

2.3 Durata contractului de depozitare 

 
 

 Contractul de depozitare este valabil pe o perioada de 1 an incepand de la data intrării în vigoare, cu 
posibilitatea prelungirii tacite, dacă nici una dintre părti nu va transmite o notificare prealabilă în termen de 90 de 

zile celeilalte părți, prin care își anunță intenția de încetare a contractului. 

 Contractul poate fi renegociat în funcție de voința părților, prin acte adiționale.  
 

 
2.4 Instrucțiunile primite de Depozitar de la SAI 

 
 

 Depozitarul primește de la SAI instrucțiuni corespunzătoare reprezentând înscrisurile emise de consiliul de 

administrație sau de o persoană împuternicită în acest sens de către consiliul de administrație, ce stabilesc 
operațiunile pe care Depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activitățile pe care le îndeplinește. Pot fi 

instrucțiuni generale, care autorizează efectuarea de activități specifice, de rutină sau care se repetă în mod 
frecvent, sau comunicări speciale pentru situații deosebite.          



Regulile FDI Omninvest  

Pag. 7 / 22 

Administratorul transmite Depozitarului instrucțiuni corespunzătoare pentru activități precum: 
- Plăți efectuate de Depozitar din contul OPC; 

- Disponibilizarea instrumentelor financiare din portofoliul OPC; 

- Deschiderea de conturi de valori mobiliare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor; 
- Debitarea și creditarea conturilor mai sus menționate; 

Depozitarul și SAI agreează și detaliază prin intermediul procedurilor de lucru fluxuri de informații, 
documente și activități transmise de SAI către Depozitar în scopul îndeplinirii instrucțiunilor mai sus menționate. 

De asemenea, prin intermediul procedurilor de lucru sunt detaliate operațiunile deasfășurate, documentele primite 
și termenele pentru certificarea activului net al OPC, conform prevederilor legale. 

 

 
 2.5 Nivelul comisioanelor încasate de depozitar 

 
 

2.5.1. Comisionul de depozitare este de maxim 0,040 % din activul net mediu lunar pentru 

calcul comisioane. 
 

 
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. 

 
Pentru serviciile de custodie Depozitarul percepe următoarele comisioane: 

 

2.5.2 Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețele 
financiare din România:  

(i) Comision pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare: max 0,15%/an  aplicat la 
valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie, evaluat în valuta 

Fondului; 

(ii) Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare (transfer, DVP): - maxim 10 
RON/tranzacție + comision Depozitarul Central  

   (iii) Comision pentru evenimente corporative: 
a. notificare în legătură cu AGA – 10 RON/notificare 

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

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

(iv) Alte comisioane 

a. 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 

b. Comision pentru procesarea operațiunilor de gaj cu instrumente financiare – 10 RON + 

comision Depozitarul Central/operațiune 

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

comision Depozitarul Central/operațiune 

 

2.5.3. Comisioane aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe 

externe: 
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(i) 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; 

(ii) Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare (DVP, trensfer): maxim 75 
EUR/tranzacție; 

(iii)  Comision pentru evenimente corporative: 

a. notificare în legatură cu AGA, la cerere – 5 EUR/notificare 

b. eveniment de plată (precum, fără a se limita la dividende, cupoane, principal rambursat) – 10 
EUR/eveniment 

c. tax reclaim – 50 EUR + comisioane terțe părți 

d. alte evenimente corporative (fără a se limita la reinvestire dividende, squeeze out, oferte de 
preluare, conversie) – 75 EUR + comisioane terțe părți 

  
      (iv)  Alte comisioane:  

  a. comision pentru anularea/modificarea instrucțiunilor de decontare – 5 EUR/tranzacție 

b. decontare pentru tranzacții executate prin Erste Group Bank Trading Desk, cu contraparte Erste 
Group Bank – gratuit 

 
 2.5.4. Piața locală – SAFIR 

 
 (i) Comision pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare: 

 

  a. DVP, RVP, REPO – 79 RON/tranzacție 
  b. transfer fără plată – 95 RON/tranzacție 

 
 (ii) Comision servicii conexe 

 

  a. evenimente corporative (ex. Plată cupon, maturitate) – 10 RON/eveniment 
  b. constituire gaj – 160 RON/eveniment 

  c. înlocuire instrument financiar (ISIN) gajat – 95 RON/eveniment 
 

 (iii) comision decontare participare Piață Primară – 0.01% 

 
 

2.6 Responsabilitățile depozitarului față de SAI și investitori 
 

 Depozitarul este răspunzător față de Administratorul Fondului și față de deținătorii de unități de fond la 
Fond pentru orice pierderi de instrumente financiare sau pagube suferite, atâta timp cât pierderile sau pagubele 

au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

 
Depozitarul va asigura confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea 

Administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de acesta în contul Fondului. 
Confidențialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de A.S.F., B.N.R. sau alte instituții abilitate 

ale statului. 

 
Depozitarul nu are autoritatea să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod  sau să dispună, în orice 

alt fel, de orice instrumente financiare sau sume de bani încredintate spre păstrare în numele Fondului, cu 
excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare ale Administratorului și numai în beneficiul 

investitorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Interdicția nu se aplică în cazul dispunerii de către 
A.S.F. a unor măsuri speciale. 

 

Depozitarul poate transfera unui subdepozitar autorizat de A.S.F. păstrarea unei părți din activele Fondului 
precum și funcțiile sale de depozitar al acelor active, numai cu avizul Administratorului Fondului și al A.S.F. 

Obligațiile depozitarului nu vor fi afectate de faptul că a încredințat unui subdepozitar toate sau o parte din 
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activele pe care le are în păstrare. Transferul activelor către un subdepozitar se face cu introducerea în prospectul 
de emisiune/documentele fondului a informaţiilor cu privire la datele de identificare a subdepozitarului şi 

activităţilor delegate, aceste informaţii fiind aduse la cunoştinţa investitorilor. 

 
 

2.7 Încetarea contractului de depozitare 
 

 
Contractul de depozitare încetează de plin drept, fără nici o formalitate și fără intervenția instanței, în 

oricare dintre următoarele situații: 

• la data expirării duratei Contractului sau a oricarei durate ulterioare expirării duratei inițiale, dacă una 

dintre Părți a notificat celeilalte intenția de încetare a Contractului, conform prevederilor contractului de 
depozitare; 

• denunțarea unilaterală a Contractului de către oricare dintre Părți, numai ulterior acordării celeilalte 

părți a unui preaviz de minimum 90 zile înainte ca aceasta să producă efecte, termen care curge de la 
data notificării denunțării contractului către A.S.F.. Decizia de denuntare a Contractului se publică pe 

site-ul web al Administratorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data denunțării; 

• prin acordul Părților, urmând ca Administratorul să transmită A.S.F. un exemplar original al actului 

adițional la Contractul de depozitare prin care Părţile decid și reglementează încetarea Contractului. 
În acest caz, termenul de preaviz prevăzut la paragraful anterior nu se mai aplică; 

• în condițiile în care A.S.F. retrage autorizația/avizul de funcționare oricăreia dintre Părți și/sau Banca 
Naţională a României retrage autorizaţia de funcționare a BCR; 

• în condițiile în care Banca Națională a României a iniâiat procedurile de supraveghere sau administrare 

specială a BCR ori s-a deschis procedura falimentului. 
 

 
2.8 Forța majoră în cazul contractului de depozitare 

 

 

Forța majora și cazul fortuit exonerează de răspundere Partea aflată în imposibilitate de executare a 

obligațiilor sale cauzată de aceasta. Constituie forța majoră orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil, 
inevitabil, insurmontabil și extrinsec circumstanțelor contractuale, neimputabil debitorului obligației, survenind 

înainte de exigibilitatea obligației și care provoacă imposibilitate de executare totală sau parțială, temporară sau 

definitivă, a uneia sau unora din obligațiile debitorului. Constituie caz fortuit acel eveniment care nu poate fi nici 
prevăzut și nici impiedicat de către cel chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

Cazurile de forță majoră sunt considerate, pentru scopurile acestei clauze, circumstanțele care includ, fără 
restricție: războiul sau situațiile similare războiului, revoluția, cutremurul, inundațiile grave, embargoul, precum și 

orice alte situații ce sunt certificate de Camera de Comerț și Industrie sau orice altă autoritate competentă ca fiind 

cazuri de forță majoră. 

Partea care invocă un eveniment de forță majoră sau cazul fortuit trebuie să comunice celeilalte Părți 

survenirea evenimentului și cauzarea imposibilității de executare, în termen de 2 zile de la data survenirii acesteia, 
urmând ca în termen de 15 zile de la data notificării să transmită certificatul de atestare a cazului de forță majoră, 

eliberat de instituția legal competentă. Totodată, Partea care invocă forță majoră sau cazul fortuit trebuie să 
notifice celeilalte Părți încetarea evenimentului și a consecințelor sale în privința imposibilității de executare în 

termen de 2 zile de la data la care încetarea a avut loc. În cazul în care, din cauza forței majore sau a cazului 

fortuit, Depozitarul se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile, acesta va trebui să asigure imediat, cu 
acordul Administratorului și notificarea prealabilă a A.S.F., transferul Activelor Fondurilor către un alt depozitar. 

Dacă imposibilitatea de executare cauzată de forța majoră sau caz fortuit se întinde pe o perioadă care nu 
depășește 30 zile, executarea obligației afectate este suspendată, scadența acesteia prorogându-se cu durata 

imposibilității de executare, dacă partea creditoare a obligației respective nu notifică altfel. Dacă imposibilitatea de 

executare cauzată de forță majoră sau cazul fortuit se întinde pe o perioada de 30 zile sau mai lungă și privește 
obligațiile prevăzute la art. 6.2 şi art. 6.3 din Contractul de depozitare, oricare dintre Părți poate înceta Contractul 

fără plata de daune interese prin transmiterea unei notificări către cealaltă Parte. 

În cazurile în care Contractul ar fi reziliat conform art. 13.4. din Contractul de depozitare, rezilierea 

operează de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești, în baza notificării 
transmise Părții a cărei obligație este afectată de evenimentul de forță majoră sau caz fortuit. Rezilierea pentru 
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eveniment de forță majoră sau caz fortuit nu afectează obligațiile Părților de a plăti sume de bani, născute anterior 
producerii evenimentului de forțăa majoră sau caz fortuit. 

Părțile sunt libere sa renegocieze Contractul pentru adaptarea acestuia la noile circumstante ca urmare a 

forței majore sau cazului fortuit, drepturile prevăzute mai sus rămânând rezervate. 

Necomunicarea survenirii evenimentului de forță majoră sau caz fortuit, a încetării acestuia și a dovezilor 

de atestare a acestuia în termenele prevăzute mai sus dă dreptul creditorului obligației la daune interese pentru 
prejudiciile cauzate acestuia pentru necomunicarea în termen. 

 
 

TITLUL III 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII 
 

 
3.1 Obiectivele Fondului 

 

 
 Fondul Deschis de Investiții OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificată a 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, 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 şi 

prevederilor OUG 32/2012 și ale reglementărilor A.S.F. 

         Politica de investiții nu este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale. Fondul investește cu 
preponderență, in limitele impuse de reglementările în vigoare, în valori mobiliare și instrumente ale pieței 

monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene sau admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este 

recunoscută și deschisă publicului, alegerea bursei sau a pieței reglementate fiind aprobată de A.S.F. ori prevăzută 

în regulile fondului, aprobate de A.S.F.,  în conformitate cu prevederile art. 82 din OUG nr. 32/2012. 
 Fondul nu va investi in instrumente de tipul total return swap și SFT în sensul definițiilor prevăzute de art. 

3, pct. 7 – 18 din Regulamentul (UE) nr. 2365/2015. 
 

  Structura investiţiilor realizate de către Fond se încadrează 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, incluzând și pe cele care implică 

decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată în sensul reglementărilor A.S.F.  

și instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea următoarelor condiții: 
1. activul suport constă în indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb; 

2. contrapărțile sunt institutii subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin categoriilor aprobate de 
A.S.F.; 

3. instrumentele financiare derivate negociate în afara pieței reglementate fac obiectul unei evaluări 
zilnice, de încredere și verificabile, putând fi vândute, lichidate sau închise ca poziții în orice 

moment, printr-o tranzacție de sens contrar, la valoarea lor justă. 

* 0 – 100 % maximum din activul total - valori mobiliare şi alte titluri emise de societăţi comerciale tranzacţionate 
pe o piaţă reglementată din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficială a unei 

burse dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, alegerea 
bursei sau a pieței reglementate fiind aprobată de A.S.F. ori prevăzută în regulile fondului, aprobate de A.S.F.; 
* 0 – 10 % maximum din activul total – titluri de participare ale OPCVM sau AOPC; 
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* 0 – 10 % maximum din activul total – valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare, altele decât cele 
menționate la art. 82 din OUG nr. 32/2012, de tipul efectelor de comerț (bilete la ordin, cambii, etc.) cu 

respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 și a Normei A.S.F. 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. În cadrul administrării portofoliului se pot folosi tehnici de acoperire a 

riscului prin intermediul instrumentelor financiare derivate.  

  
 
 Durata minimă recomandată a investiţiilor. 
 

 

 Durata minimă recomandată 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 are un grad 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 internă și internațională. 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 două 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. 
 

 

  
 Instrumente tehnice care sunt folosite în administrarea portofoliului 

 
 

 Fondul poate să folosească tehnici și instrumente de administrare a portofoliului aferente valorilor mobiliare 

în condițiile și termenele stabilite de reglementările A.S.F. cu condiția ca tehnicile și instrumentele respective să fie 
folosite pentru o administrare eficientă și prudențială a portofoliului său. În cadrul strategiei de administrare activă 

a portofoliului pot fi folosite următoarele tehnici și instrumente specifice:  
1.  Analiza fundamentală – analiza factorilor și indicatorilor fundamentali (inclusiv a indicatorilor de piață) cum 

ar fi: analiza performanțelor financiare, politica de dividend, analiza comparativă sectorială; 
2. Analiza statistică – analiza datelor istorice de tranzacționare pentru determinarea unor indicatori statistici, 

cum ar fi: coeficientul beta, dispersii, corelații, etc;  

3. Instrumente financiare derivate – investiții în instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care 
implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată în sensul 
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reglementărilor A.S.F. și instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu 
îndeplinirea următoarelor condiții: 

1. activul suport constă în indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb; 

2. contrapărțile sunt instituții subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin categoriilor aprobate de 
A.S.F.; 

3. instrumentele financiare derivate negociate în afara pietei reglementate fac obiectul unei evaluări 
zilnice, de încredere și verificabile, putând fi vândute, lichidate sau închise ca poziții în orice moment, 

printr-o tranzacție de sens contrar, la valoarea lor justă. 
 Aceste investiții în instrumente financiare derivate sunt efectuate, în general, cu scopul de acoperire a 

riscului și de gestiune prudentă a portofoliului. 

 
 

3.2 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 
efectuând analiza oportunităților de investiții și plasarea activelor. 

 
 

3.3 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.  

 Formularele de subscriere pot fi transmise, în cazul persoanelor fizice, atât de către titulari, cât şi de către 
împuterniciţii acestora.  

 Transmiterea formularelor se face prin depunerea la sediul societății de administrare a investitiilor. 
Investitorul devine participant la Fond în ziua emiterii titlurilor de participare, respectiv în ziua lucrătoare imediat 

următoare celei în care s-a efectuat creditarea contului colector. Investitorul primește un extras de cont în maxim 

3 zile lucrătoare de la data subscrierii la sediul societății de administrare. Numărul de unităţi de fond care va fi 
achiziționat, 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. Împuteniciții pot fi schimbați printr-o solicitare scrisă depusă la sediul 

admnistratorului. 
 Plata unităţilor de fond subscrise se poate face prin următoarele modalităţi: 

 

 - în numerar la sediul administratorului; 
 - prin ordin de plată; 

  
 Persoanele fizice sau juridice române pot plăti în lei şi în una dintre următoarele monede: USD, EURO, CHF, 

GBP, cu respectarea prevederilor legale. 
 În situația în care plata este efectuată în valută, administratorul fondului va solicita băncii la care se gasește 

contul fondului efectuarea schimbului valutar și va atribui numărul de unități de fond corespunzător sumei în lei 

rezultate. 
 În cazul plăţii prin ordin de plată, formularul de subscriere însoţit de ordinul de plată vizat de banca 

plătitoare, sunt primite la sediul administratorului. 
 Sumele reprezentând subscrieri de unități de fond care creditează conturile colectoare ale fondului la data 

intrării acestora în cont (ziua T) nu vor fi reflectate în activul calculat pentru respectiva dată, ci în activul net 

calculat pentru ziua imediat următoare (ziua T+1). Valoarea unitară a activului net rezultată în urma calculului 
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activului fondului pentru data T va fi folosită pentru a aloca unități de fond investitorilor care au subscris la fond, 
ale căror sume au creditat contul colector în data T. În urma determinării valorii unitare a activului net se vor 

emite în data T+1 unități de fond pentru sumele intrate în contul colector în data T, unități de fond care vor fi 

incluse în calculul activului net pentru data T+1.  
 Până la data emiterii unităților de fond, sumele intrate în contul fondului nu pot fi utilizate de către 

societatea de administrare a investițiilor, cu excepţia sumelor reprezentând dobânda de cont curent, situaţie în 
care dobânda reprezintă venit al fondului, situatie asupra căreia investitorul este informat la momentul investiţiei 

iniţiale.  
 Pentru subscrierile realizate în numerar, la sediul Societății de administrare a investițiilor SIRA S.A., se 

transmit chitanțele din data eliberării acestora (ziua T) către depozitar în aceeași zi, urmând ca emiterea de unități 

de fond să se realizeze în ziua imediat următoare (ziua T+1), în urma calculului activului net pentru data eliberării 
(ziua T). 

  În situația în care intre suma înscrisă în cererea de subscriere și cea intrată în contul fondului există 
diferențe sau se constată inadvertențe între datele de identificare conform documentelor de identitate și cele 

declarate pe cererea de subscriere, investitorul împuternicește societatea de administrare să modifice cererea de 

subscriere. Cererea de subscriere modificată de SAI va fi transmisă investitorului, urmând ca acesta sa o 
retransmită conform procedurii de subscriere prevăzută în prospect. 

 În situaţia în care o persoană care intenţionează să devină investitor al fondului depune o sumă mai mică 
decât contravaloarea unei unități 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 societății de administrare a investițiilor 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 

unde:  

VUAN – valoarea unitară netă a activului net calculat de SAI și certificată de către depozitar pe baza activelor din 

ziua în care s-a efectuat creditarea contului colector.   

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

dacă aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON și de 0,5 % din sumele nete subscrise pentru achizitionarea de 

unități de fond atunci când acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON. 

 Comisionul de subscriere se încasează de către societatea de administrare a investițiilor. 

  

 Răscumpărarea unităţilor de fond. Comisioane de răscumpărare 

 
 Pentru răscumpărarea unităţi de fond se completează un formular de răscumpărare. Formularul de 

răscumpărare odată depus la sediul administratorului este irevocabil. 
 Răscumpărarea unităţilor de fond poate fi făcută de către titularii acestora și de către 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 plată. 
 Plata unităţilor răscumpărate se face numai în lei. Persoanele fizice sau juridice pot primi plata în valută, 

administratorul fondului va solicita băncii la care se găsește contul fondului efectuarea schimbului valutar, la cursul 
practicat de aceasta din urmă la data depunerii cererii de răscumparare. 

 Anularea titlurilor de participare pentru care cererea de răscumparare a fost depusă la data respectivă (ziua 

T) se va realiza la data imediat următoare (ziua T+1), la valoarea unitară a activului net determinată pentru activul 
din ziua T. Sumele aferente răscumpărărilor vor fi reflectate pe poziția „Răscumpărări de plătit” începand cu activul 

calculat în data T+2 pentru data T+1 și până la data plății sumelor aferente răscumpărărilor, fiind produsul dintre 
numărul de unități de fond răscumpărate și valoarea unitară a activului net calculată în data T+1 pentru data T. 

 În 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. 
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 În cazul moştenitorilor şi succesorilor legali, răscumpărarea poate fi solicitată 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 răscumpărări numai prin virament bancar. 
 Prețul de răscumpărare al unui titlu de participare reprezintă prețul cuvenit investitorului la data înregistrării 

cererii de răscumpărare, fiind format din valoarea unitară a activului net calculat de societatea de administrare a 
investițiilor și certificată de depozitar pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din 

valoarea răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare și orice alte taxe legale și 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 unitară a activului net, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-un 

termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziţionarea acesteia; 

 - 1 % din valoarea unitara a activului net, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-un 
termen cuprins între 366 şi 730 de zile de la achiziţionarea acesteia; 

 - 0 % din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-un termen 
mai mare de 730 de zile de la achiziţionarea acesteia. 

 
 Comisioanele de subscriere si comisioanele de răscumpărare pot fi modificate de societatea de administrare 

cu autorizarea A.S.F. Societatea de administrare este obligată 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.  

 În urma operației de răscumpărare investitorul va primi un extras de cont care atestă operațiunile efecuate. 
Acesta va fi disponibil la sediul administratorului unde a avut loc operatiunea în maxim 3 zile lucrătoare de la data 

efectuării răscumpărării.  
 

 Suspendarea subscrierii şi răscumpărării unităţilor de fond 

 
I. Suspendarea operațiunilor de subscriere/răscumpărare de către A.S.F.  

 
Pentru protecția interesului public și a investitorilor, A.S.F. poate decide temporar suspendarea sau 

limitarea emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare ale Fondului. Actul de suspendare va 
specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungitî și după ce termenul stabilit 

inițial a expirat, în cazul în care motivele suspendării se mențin.  

Dreptul de emisiune și răscumpărare a unităților de fond poate fi suspendat de A.S.F. și în 
următoarele situații:  

a. în cazul fuziunii Fondului cu un alt fond deschis de investitii, până la finalizarea procesului de 
fuziune;  

b. ca urmare a informării de către depozitar despre refuzul Societății de administrare de a furniza 

informațiile și/sau documentele solicitate de depozitar pentru aprecierea legalității operațiunilor de 
eliberare a activelor Fondului, suspendarea putând fi dispusă pentru o perioadă de cel mult două zile 

lucrătoare.  
 

   II.  Suspendarea operațiunilor de subscriere/răscumpărare de către S.A.I.  
 

În situații excepționale (suspendarea temporară a tranzacțiilor pe o piață reglementată, 

evenimente politice, militare care pot împiedica evaluarea corectă a activelor Fondului) și numai pentru 
protejarea interesului deținătorilor de unități de fond Societatea de administrare poate suspenda temporar 

răscumpărarea unităților de fond în conformitate cu prevederile prezentelor reguli și ale reglementărilor 
A.S.F.  

Societatea de administrare trebuie să comunice A.S.F., fără întârziere, decizia sa de suspendare 

temporară a răscumpărării unităților de fond, precum și informații despre termenii și motivele suspendării. 
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Această decizie va fi publicată pe website-ul Societății de administrare. În cazul în care A.S.F. apreciază că 
suspendarea dispusă de societatea de administrare nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau 

prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea 

suspendării.  
  

  SAI nu înregistreaza cereri de subscriere și răscumpărare a unităților de fond în zilele nelucrătoare 
și în zilele declarate libere de guvern. Investitorii vor fi anuntați pe site-ul companiei, www.sai-sira.ro. 

  
 Distribuţia unităţilor de fond 
  

 Distribuţia unităţilor de fond se realizează prin: 

- SAI SIRA S.A. cu sediul în Strada Lainici, nr. 44 – 46, Etaj 1, Apartament 4, Sector 1, tel: 230.00.78, 

230.00.79, fax 230.45.50, e-mail office@sai-sira.ro. 

 

3.4 Metode de determinare a activelor nete 

 

 Valoarea totală a activelor fondului se calculează zilnic prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în 

portofoliu, evaluate conform regulilor de evaluare prezentate mai jos. 

  

 Reguli de evaluare a activelor 

 

A) Instrumentele financiare admise la tranzacţionare si tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare  

(zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 

reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, 
precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau a unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un 

stat terț sunt evaluate astfel: 
a) Acțiunile 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. Prețul utilizat ca preț de referință se 

calculează în baza activității de tranzacționare din data zilei pentru care se efectuează calculul activului, utilizat 
ca reper în deschiderea ședinței de tranzacționare din ziua următoare. În cazul operațiunilor de diminuare de 

capital social al unei societăți, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate 

sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare fără distribuție de sume de bani, ca urmare a reducerii 
numărului de acțiuni, în activul Fondului va fi reflectat noul număr de acțiuni diminuate începând cu ex-date, iar 

evaluarea se va realiza prin împărțirea ultimului preț de piață disponibil anterior operării modificării capitalului 
social la coeficientul de diminuare a capitalului social. În situația în care A.S.F. nu aprobă operațiunea de 

diminuare a capitalului social, sumele înregistrate în activul fondului sunt eliminate de la data actului individual 

de respingere. 
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;  

http://www.sai-sira.ro/
mailto:office@sai-sira.ro
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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 

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. Acțiunile rezultate din majorare de 
capital social fără contraprestație în bani se înregistrează în activul Fondului de la data operării majorării de 

capital social la O.N.R.C. în baza unor înscrisuri doveditoare furnizate de către societate, prin care se certifică 
noua valoare a capitalurilor proprii corespondente noului capital social. Dividendele distribuite de societățile 

neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-n stat membru sau a unei burse dintr-un 
stat terț sunt înregistrate în activul Fondului la data încasării acestora. 

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. 
Obligațiunile corporative neadmise la tranzacționare pentru care nu a fost onorată plata la scadență în termen 

de 10 zile lucrătoare de la termenii prevăzuți în prospectul de emisiune, se va realiza la valoare 0 (zero) ori la 
valoarea garanţiei executate, după caz, fiind interzisă efectuarea de investiții suplimentare în instrumente emise 

de același emitent. Investiția în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul pieței reglementate 

sau unui sistem alternativ de tranzacționare, se realizează cu respectarea cel puțin a următoarelor condiții: 
- emitentul de obligațiuni corporative trebuie să aibă cel puţin 2 ani de activitate la momentul efectuării 

plasamentului fondului în emisiunea de obligaţiuni corporative. În cazul în care emitentul de obligaţiuni 
corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, sociatatea de administrare sau organul statutar competent al 

societăţii de investiţii autoadministrate, în numele fondului, investeşte doar în emisiuni de obligaţiuni corporative 
garantate de o instituţie de credit autorizată de B.N.R. sau de o sucursală din România a unei instituţii de credit 

autorizate într-un alt stat membru. 

- situaţiile financiare anuale ale emitentului de obligaţiuni corporative trebuie să fie auditate conform legii 
şi să nu indice riscuri semnificative (precum riscul de bonitate, lichiditate, sau solvabilitate) privind poziţia 

financiară a acestuia, de natură să determine nerespectarea obligaţiilor de plată ale cupoanelor şi principalului 
aferent emisiunii de obligaţiuni corporative. 

- emitentul de obligaţiuni corporative nu trebuie să fie înscris în lista contribuabililor cu restanţe fiscale 

publicată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
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- emitentul de obligaţiuni corporative a înregistrat profit în cel puţin ultimele trei exerciţii financiare 
consecutive anterioare, astfel cum rezultă din situaţiile financiare anuale aferente, auditate conform legii. În 

cazul în care emitentul de obligaţiuni corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, atunci acesta a înregistrat 

profit în toate exerciţiile financiare anterioare. 
   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, 
transmisă atât către SAI cât și către depozitar, iar în lipsa cotațiilor se vor utiliza modele matematice care aplică 

principiul valorii juste, modele aprobate de către conducerea societății de administrare a investițiilor;  
e) Titlurile de participare emise de AOPC şi/sau OPCVM vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului 

net calculată şi publicată de administratorul acestora sau publicată de firme private recusnoscute internațional 

(ex. Bloomberg, Reuters). 
 (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. 
(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 
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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 în 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 și a confirmării din partea emitentului/operatorului de piață sau de sistem 

privind neatacarea cu recurs a sentinței privind confirmarea planului de reorganizare, evaluarea respectivelor 
acţiuni se va face cu respectarea prevederilor punctului A) lit. a) în cazul în care respectivele acțiuni au preț de 

piată, în sensul că au înregistrat tranzacții de la data readmiterii la tranzacționare. Dacă acțiunile nu au preț de 

piată, acestea vor fi evaluate, până la data înregistrării unui preț de referință 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 

cadrul altor sisteme de tranzacționare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse ori a unui sistem alternativ de 
tranzacționare dintr-un stat terț, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare), 

cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero; 
(7) Metodele de evaluare prevăzute în prezentul articol se aplică și în cazul acțiunilor societăților 

reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedură de insolvență sau reorganizare neadmise la 
tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternative de tranzacționare; 

(8) Prevederile alin. 3 – 5 se aplică și societăților neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau 

în cadrul altor sisteme de tranzacționare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacționare din România, precum și celor neadmise la cota oficială a unei burse sau a unui sistem alternativ 

de tranzacționare dintr-un stat terț, începând cu data comunicării depozitarului de către fond a informațiilor 
privind evenimentele respective. 

E) În situaţia divizării/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. 
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(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.  
În situația în care operațiunea de majorare de capital social cu contraprestație în bani din partea 

investitorului nu este dusă la îndeplinire în termenul legal, SAI exclude din portofoliul Fondului acțiunile subscrise 

și poate înregistra sumele plătite aferente majorării de capital neoperate pe poziția “Alte active/sume de 
încasat”.   

(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 efective 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: 

 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. 
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(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. În monitorizarea celor 10 zile lucrătoare, calendarul care se va lua în considerare este calendarul aferent 
țării de domiciliu al instrumentelor cu venit fix, în situaţia în care pot exista diferenţe între zilele lucrătoare din 

România şi zilele lucrătoare aferente altor state. Dacă termenul-limită de plată coincide cu o zi nelucrătoare, 

acesta se prelungeşte automat până la sfârşitul primei zile lucrătoare. 
 (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:  

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 
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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 
  

În cazul în care în cadrul unui activ există elemente denominate într-o valută pentru care B.N.R. nu 
comunică un curs de schimb se utilizează cursul comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este 

denominat activul față de EUR, și apoi cursul comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este 

denominat fondul în raport cu EUR. 
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 totală a activelor: 
 

Valoarea activului net al 

Fondului 

= Valoarea totală a activelor 

Fondului 

- Valoarea totală a 

obligaţiilor Fondului 
 

 Valoarea totală a obligaţiilor Fondului se determină pe baza elementelor precizate la pct. 1.4. 

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

 
Valoarea unitară a 

activului net (VUAN) 
= 

Valoarea activului net al Fondului 

Număr de unităţi de fond în circulaţie 
 

 Valoarea unitară 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 calculează valoarea unitară a activului net iar depozitarul certifică modalitatea de 

calcul şi valoarea unitară 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 certificării și în cotidianul „Bursa”  în ziua lucrătoare următoare certificării. 

 Valoarea iniţială a unei unităţi de fond a fost la înfiinţare, în anul 1997, un Leu (10.000 lei vechi). 
 

 
3.5 Condiții de înlocuire a SAI și a Depozitarului. Reguli pentru asigurarea protecției 

investitorilor 

 
  

 Societatea de administrare poate fi inlocuită în următoarele cazuri: 
 a. Retragerea autorizației de către A.S.F.: 

  - la solicitarea expresă a Societății de administrare; 

  - prin decizia de sancționare; 
  - în caz de nerespectare a reglementărilor A.S.F. privind adecvarea capitalului; 

  - încălcarea gravă și/sau sistematică a prevederilor legale în vigoare; 
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 b. Fuziunea sau lichidarea Fondului, situație când Societatea de administrare își pierde calitatea de 
administrator al Fondului. 

 c. Orice alte situații prevăzute în reglementările A.S.F. în vigoare. 

 
 Transferul activelor Fondului către o altă societate de administrare a investitorilor se va realiza în 

conformitate cu reglementările A.S.F. aplicabile. 
 Depozitarul își poate înceta funcția în cazurile prevăzute la pct. 2.7 din prezentele Reguli. Dacă împotriva 

depozitarului se declanșează procedurile de supraveghere sau administrare specială sau cea a falimentului, în 
termen de maximum cinci zile de la declanșarea unei asemenea proceduri, societatea de administrare a investițiilor 

procedează la schimbarea depozitarului pentru Fondurile administrate, prin denunțarea unilaterală scrisă a 

contractului. În cazul falimentului, procedura este considerată ca declanșată în urma emiterii de către judecătorul 
sindic a hotărârii de deschidere a acesteia. 

 Ca urmare a denunțării contractului de depozitare, societatea de administrare va întreprinde demersurile 
necesare pentru încheierea unui contract de depozitare cu un al Depozitar avizat de A.S.F. Transferul activelor 

Fondului între Depozitari se va face în conformitate cu reglementările A.S.F. aplicabile.  

  
Aceste Reguli sunt anexa la Prospetul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții Omninvest. 
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