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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/39 / 27.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. g) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile 

de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/8409/29.01.2014, completată prin adresa nr. RG/15995/17.02.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. 
cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1, ca urmare a schimbării denumirii în  
S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. din data de 28.01.2014. 
Art. 2. Emblema societății de servicii de investiții financiare precizată la art. 1 este următoarea: 
 
 
 
 
 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni 
și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor 
intervenite în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1 și art. 2 al prezentei autorizații, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare  
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F. forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/40 / 27.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății OTP Asset Management România SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată  

cu nr. 6341/13.03.2013, nr. 6342/13.03.2013, nr. 6483/14.03.2013, nr. 7755/26.03.2013, nr. 7910/27.03.2013, nr. 5935/02.07.2013, 
nr. 8031/30.07.2013, nr. 16867/21.11.2013, nr. 17151/26.11.2013, nr. 18820/20.12.2013, nr. 18837/20.12.2013, nr. 3427/15.01.2014 
și nr. 13939/10.02.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 



Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Avantis RO, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F.  
cu nr. 13939/10.02.2014. OTP Asset Management România SAI S.A. are obligația publicării acesteia în cotidianul menționat  
în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei 
autorizații, urmând ca modificările autorizate, altele decât cele referitoare la metodele de evaluare a activelor fondului,  
să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 
metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
OTP Asset Management România SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de 
24 de ore de la data publicării. 
Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului deschis de investiții OTP Avantis RO,  
în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplică prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din OPC. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP Asset Management România SAI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/40/27.02.2014 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 1.3 
Regulile Fondului - Art. 1.3 - Grupul Financiar 

„- OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP BROKER DE INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.“ 

se modică și devine: 
„- OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP ADVISORS S.R.L.; 
- OTP FACTORING S.R.L.“ 

 

Prospectul de emisiune Art. 3.2 - Obiectivele fondului 
Regulile Fondului Art. 3.2. - Obiectivele fondului 
Contractul de Societate Civila Art. 3 - OBIECTIVELE FONDULUI 
Alin. (2) 
„Obiectivele Fondului sunt concretizate în creșterea de capital, în vederea obținerii unor rentabilități superioare. Se va considera ca termen de 
comparație indicele Bursei de Valori București BET - XT (in proporție de 85%) și indicele ratei dobânzii interbancare ROBID1M, publicat de Banca 
Națională a României (in proporție de 15%).“ 
se modifică și devine: 
Alin. (2) 
„Obiectivele Fondului sunt concretizate în creșterea de capital, în vederea obținerii unor rentabilități superioare. Se va considera ca termen de 
comparație indicele Bursei de Valori București BET - BK (in proporție de 85%) și indicele ratei dobânzii interbancare ROBID1M, publicat de Banca 
Națională a României (in proporție de 15%).” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.3 
Regulile Fondului Art. 3.3 - Profilul investitorului în Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO 
se completează și devine: 
După alin. (1) 
„Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din 
străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou 
intrate nu pot investi direct sau indirect în Fond.” 
 

După ultimul alineat se introduce Benchmark-ul fondului: 
„Benchmark: 
85%ΔBET-BK +15%ROBID1M 
unde: 
ROBID1M, este rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite cu scadenta la 1M. 
BET-BK este un indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societăți listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi 
folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali, metodologia de calcul reflectând cerințele legale și 
limitele de investiții ale fondurilor. 
ΔBET-BK = variația procentuală a indicelui BET-BK.” 



 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.4 
Regulile Fondului Art. 3.4 Durata recomandată a investițiilor 
Alin. (2) 
„Fondul nu-și propune să repartizeze periodic veniturile, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată conform 
reglementărilor în vigoare.” 
se modifică și devine: 
„Fondul nu distribuie dividende. Veniturile fondului rezultate din evoluția valorii activelor din portofoliul fondului sunt determinate zilnic,  
prin calcularea valorii activului net, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.5 
Regulile Fondului - 3.5 - Politica de investiții 
 

„Politica de investiții va respecta condițiile de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte prevederi și 
restricții referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.” 
se modifică și devine: 
După alin. (2) se introduce un nou alineat: 
„Categoriile de active menționate anterior nu sunt restrictive, fondul putând să investească și în alte categorii de active, în conformitate cu 
instrumentele financiare menționate mai jos la litera A.” 
 

Ultimul alineat va avea următorul conținut: 
„Politica de investiții a Fondului se va realiza având în vedere menținerea unui nivel mediu spre ridicat al riscului prin efectuarea de plasamente  
în condiții de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte prevederi și restricții referitoare la 
plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.6 
Regulile Fondului - Art. 3.6 - Categorii de active 
„Categoriile de active în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. Principalele categorii de active în care  
se va investi sunt următoarele: 
 

Categorii de active  Max 

Conturi curente, depozite, certificate de depozit, titluri de stat cu maturitate mai mică de 1 an  40% 

Obligațiuni de stat  40% 

Obligațiuni municipale  30% 

Obligațiuni corporative  30% 

Unități de fond  10% 

Derivate  10% 

Acțiuni  95% 
 

Ponderea acestor active în activul Fondului este subiect al reglementărilor C.N.V.M. în vederea reducerii riscului și protejării investitorilor, astfel: 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate; 
(2) expunerea Fondului la riscul de contrapante într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate  
nu poate depăși: 

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul social în România sau într-un stat membru, sau,  
dacă acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora 
emise de către Uniunea Europeană; sau 

b) 5% din activele sale, în alte cazuri; 
(3) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% sub condiția ca valoarea totală a deținerilor în fiecare din emitenții  
în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică 
depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac 
obiectul unei supravegheri prudențiale; 
(4) în condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina: 

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate; 
b) depozitele constituite la aceeași entitate; sau/și 
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate,  

într-o proporție de peste 20% din activele sale; 
(5) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, dacă valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare  
sunt emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat nemembru, sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre; 
(6) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de o instituție de 
credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile publice, 
cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite,  
conform legislației, în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de 
insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.  
Valoarea totală a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului; 
(7) valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3); 
(8) limitele prevăzute la alin. (1)-(6) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare  
emise de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(6) nu pot depăși, 
în nici un caz, totalul de 35% din activele Fondului; 
(9) C.N.V.M. poate autoriza Fondul să dețină, pe baza principiului dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare și 



instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale UE sau de autoritățile publice locale ale acestora. Fondul trebuie  
să dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 
30% din totalul activelor sale. 
Societatea de administrare, individual sau acționând în legătura cu OPCVM-urile pe care le administrează, după caz poate deține o participație de 
maximum 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influente semnificative 
asupra luării deciziilor în AGA sau în consiliul de administrație. În cazul S.A.I., această limită se calculează cumulat pe toate OPCVM-urile pe care 
le administrează. 
Fondul nu poate deține mai mult de: 

a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent; 
b) 10% din obligațiunile unui emitent; 
c) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM și/sau AOPC, menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004; 
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent; 
e) 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul 

emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legii. 
Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției. 
Fondul poate investi în titlurile altor OPCVM și/sau AOPC, menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, administrate, direct sau prin 
delegare, de Societate sau de către orice altă societate de care Societatea este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere 
substanțială, directă sau indirectă. Cu ocazia acestor investiții Societatea sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau 
răscumpărare în contul investiției. 
Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004,  
cu condiția să nu plaseze mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în t itlurile de participare ale 
aceluiași AOPC. 
Fondul investește în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor de investiții, cât și pentru acoperirea riscului pozițiilor 
existente. 
Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate mai sus,  
în conformitate cu prevederile art. 102 din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.” 
se modifică și devine: 
„Categoriile de instrumente financiare în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. Ponderea acestor active  
în activul Fondului este subiect al reglementărilor A.S.F. în vederea reducerii riscului și protejării investitorilor. 
Investițiile fondului se efectuează exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active: 

a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 125  
din Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru; 

b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau  
a pieței reglementate să fie aprobată de A.S.F.; 

c) valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca: 
1. condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 

reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate  
să fie aprobată de A.S.F.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
d) titluri de participare ale OPCVM sau AOPC cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), stabilite sau nu în state membre,  

cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
1. AOPC sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către A.S.F.  

cu aceea prevăzută de reglementările legale în vigoare, iar între A.S.F. și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat  
un acord de cooperare; 

2. nivelul de protecție a investitorilor în respectivele AOPC este echivalent cu acela al investitorilor în OPCVM și, în special, regulile referitoare 
la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt simi lare prevederilor 
reglementărilor legale în vigoare; 

3. activitățile AOPC fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și  
a operațiunilor din perioada de raportare; 

4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte OPCVM și/sau AOPC, în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor 
fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte OPCVM și AOPC; 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește  
12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află  
într-o țară terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise de 
către Uniunea Europeană; 

f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață 
reglementată în sensul lit. a) și b), și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă  
a următoarelor condiții: 
1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care OPCVM poate 

investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții; 
2. contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 

categoriilor aprobate de A.S.F.; 
3. instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice și verificabile și pot fi, la inițiativa 

OPCVM, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 
g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 

determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor  
și a economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 
1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 



Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau 

2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la lit. a) și b); sau 
3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană sau de  

o entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind echivalente cu cele 
prevăzute de legislația europeană; sau 

4. să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al 
unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate ale cărei capital și rezerve  
să se ridice la cel puțin echivalentul în lei a 10.000.000 de euro, care își prezintă și își publică conturile anuale, conform legislației europene 
aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul 
sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare. 

Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora în conformitate cu prevederile art. 83. alin. (1), lit. c)  
din OUG nr. 32/2013. 
B. Diversificarea prudentă 
Ponderile maxime ale instrumentelor financiare în activul Fondului fac obiectul reglementărilor A.S.F. în vederea reducerii riscului și protejării 
investitorilor, astfel: 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate; 
(2) expunerea Fondului la riscul de contrapante într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate  
nu poate depăși: 

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul social în România sau într-un stat membru, sau,  
dacă acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise 
de către Uniunea Europeană; sau 

b) 5% din activele sale, în alte cazuri; 
(3) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a instrumentelor 
pieței monetare deținute de Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 40% din 
valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor 
reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale; 
(4) în condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina într-o proporție de peste 20% din activele sale: 

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate; 
b) depozitele constituite la aceeași entitate; sau 
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate; 

(5) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței 
monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre; 
(6) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de o instituție de 
credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile publice, 
cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform legislației, în 
active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau de faliment al 
emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate; 
(7) dacă Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea totală  
a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului; 
(8) valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3); 
(9) limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise 
de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși,  
în nici un caz, totalul de 35% din activele Fondului. 
Societatea de administrare, individual sau acționând în legătură cu OPCVM-urile pe care le administrează, după caz poate deține o participație de 
maximum 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influente semnificative 
asupra luării deciziilor în AGA sau în consiliul de administrație. În cazul S.A.I., această limită se calculează cumulat pe toate OPCVM-urile pe care 
le administrează. 
Fondul nu poate deține mai mult de: 

a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent; 
b) 10% din obligațiunile unui emitent; 
c) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM sau AOPC, menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent. 

Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției. 
Fondul poate investi în titlurile altor OPCVM și/sau AOPC, administrate, direct sau prin delegare, de Societate sau de către orice altă societate de 
care Societatea este legată, prin conducere sau control comun sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă. Cu ocazia acestor investiții 
Societatea sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiției. Organismele de plasament 
colectiv în care va investi fondul vor percepe un comision de administrare de maximum 5% pe an din activul total al respectivului organism de 
plasament colectiv. 
Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția să nu 
plaseze mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași AOPC. 
Fondul investește în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor de investiții, cât și pentru acoperirea riscului pozițiilor 
existente. 
Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate mai sus,  
în conformitate cu prevederile art. 83 din OUG nr. 32/2012.” 
 



Prospectul de Emisiune - Art. 3.6 
Regulile Fondului - Art. 3.6 - Depășiri 
se completează și devine: 
„În cazul în care limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările legale în vigoare sunt depășite,  
din motive independente de controlul Fondului acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere  
în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de unități de fond.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.7 
Regulile Fondului - Art. 3.7 - Conturi curente și dețineri de numerar 
„C.N.V.M. poate aproba ca Fondul să depășească limitele de investiți stabilite prin reglementările C.N.V.M. timp de șase luni de la data autorizării 
acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.” 
se elimină. 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.8 
Regulile Fondului - Art. 3.8 - Împrumuturi 
Ultimul alineat: 
„Fondul poate achiziționa monedă străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproce acoperite (back-to-back). Toate operațiunile 
Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare.” 
se modifică și devine: 
„Fondul poate achiziționa monedă străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproce acoperite (back-to-back), cu respectarea 
prevederilor art. 103 din OUG nr. 32/2012. Toate operațiunile Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.10 
Regulile Fondului - Art. 3.1.0 - Persoane responsabile cu analiza investițiilor 
„Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite în Cadrul General de investiții aprobat de către Consiliul de Supraveghere al 
Societății. Deciziile investiționale sunt luate de către Direcția de Investiții, cu aprobarea Directoratului societății. Managerul de portofoliu participă 
activ la analizarea și susținerea propunerilor de investiții.” 
se modifică și devine: 
„Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite în Cadrul General de Investiții aprobat de către Consiliul de Supraveghere al 
Societății. Deciziile investiționale sunt luate de către Direcția de Investiții în conformitate cu Cadrul General de Investiții și prevederile Prospectului 
de emisiune. Managerul de portofoliu participă activ la analizarea și susținerea propunerilor de investiții.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.11 
Regulile Fondului - Art. 3.11 - Riscuri și politici de administrare a riscurilor 
„• Riscul de piață (sistemic) - caracterizează întreaga piață și nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistemic este generat de modificări ale 
factorilor macroeconomici, politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piața în ansamblul ei; 
• Riscul de decontare - reprezintă riscul ca o contrapante să nu își îndeplinească obligația de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii 
acesteia, în conformitate cu termenii tranzacției efectuate, chiar dacă a fost îndeplinită obligația de livrare a banilor/instrumentelor financiare, 
conform înțelegerii; 
• Riscul de lichiditate - constă în riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar sau alte active fără a afecta 
semnificativ prețul acestuia. 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. își propune implementarea unei politici de investiție disciplinată, în conformitate cu obiectivele 
Fondului, eliminând posibilitatea inițierii unei tranzacții sub influența factorilor de moment.” 
se modifică și devine: 
„• Riscul de piață - riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul OPCVM, fluctuație care 
poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau 
solvabilitatea unui emitent; 
• Riscul de contrapante - riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din posibilitatea ca o contrapante la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției; 
• Riscul de lichiditate - riscul ca o poziție din portofoliul OPCVM-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate  
într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea OPCVM de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b)  
din OUG nr. 32/2012; 
•Riscul operațional - riscul de pierdere pentru Fond care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care 
decurge din procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului. 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficiența politicii de 
administrare a riscului și notifica A.S.F. orice modificare a politicii de administrare a riscului.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 4.1 
Regulile Fondului - Art. 4.1 - Caracteristici 
Contract de societate civilă 
se introduce următorul alineat: 
„să se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de Emisiune al fondului după ultima semnare a unui formular de adeziune-
subscriere;” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2 
Regulile Fondului - Art. 4.2 - Emiterea și răscumpărarea unităților de fond 
„Persoanele fizice autorizate - PFA - sunt considerate investitori persoane fizice.” 
se modifică și devine: 
„Persoanelor fizice autorizate - PFA - li se aplică aceleași prevederi ale documentelor ca și investitorilor persoane fizice. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.” 



 

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.1 
Regulile Fondului - Art. 4.3.1 
Subscrierea unităților de fond 
Alin. (2) 
„Cererea de adeziune-subscriere la Fond cuprinde mențiunea: «Prin prezenta certific că am primit, am citit și mi-am însușit prevederile Prospectului 
de emisiune al Fondului deschis de investiții OTP AvantisRO. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate 
civilă».” 
Alin. (4) 
„Odată cu completarea Cererii de adeziune-subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România S.A.” 
Alin. (5) 
„Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare, al distribuitorului OTP Bank România S.A.” 
Alin. (6) 
„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare 
automată.” 
Alin. (15) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe fax sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. e-mail). Cererile de adeziune-
subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
Depozitarului, în vederea evidențierii operațiunilor în contul Fondului.” 
Alin. (24) 
„După fiecare operațiune de subscriere, la data alocării unităților de fond achiziționate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau 
prin e-mail securizat un certificat de investitor/extras de cont care atestă participarea la Fond. Adresa la care se va transmite certificatul de 
investitor/extrasul de cont (fax, e-mail sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica 
«Adresa de Corespondență».” 
se modifică și devine: 
Alin. (2) 
„Cererea de adeziune-subscriere la Fond cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de 
emisiune al Fondului deschis de investiții OTP Avantis RO. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate civilă.” 
Alin. (4) 
„Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Bank România S.A. se poate face numai în lei, numai prin virament. Odată cu completarea 
Cererii de adeziune-subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România S.A. Costurile aferente contului curent  
sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului OTP Bank România S.A.” 
Alin. (5) 
„Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Asset Management România SAI S.A. se poate face în lei prin ordin de plata în conturile 
Fondului, conturi deschise la bănci în acest scop. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data intrării în contul 
Fondului a sumei investite, iar numărul de unități de fond achiziționate se va calcula în funcție de această dată.” 
Alin. (6) 
„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin următoarele modalități: 

- ordin de plata din cont curent; 
- virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare automată a contului curent.” 

Alin. (15) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanță (de ex. fax). Cererile de adeziune-
subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula unitățile de fond cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a subscrie 
unități de fond.” 
După alin. (16) se introduce un nou alineat: 
„Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul 
bancar, se transmite de către ofițerul bancar prin modalitatea menționată anterior la fiecare operațiune de subscriere.” 
După alin. (20) se introduce un nou alineat: 
„În cazul în care subscrierea ulterioară se realizează prin Ordin de plată, ofițerul bancar va transmite către Societate prin modalitatea menționată 
mai sus: Ordinul de plată și copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea «conform cu originalul», datată 
și semnată de ofițerul bancar.” 
Alin. (24) 
„După fiecare operațiune de subscriere, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea subscrierii,  
cel târziu în prima zi lucrătoare după emiterea unităților de fond. Adresa la care se va transmite confirmarea subscrierii (fax, e-mail sau adresa 
poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica «Adresa de Corespondență».” 
se introduce un ultim alineat: 
„Se recomandă investitorilor să se informeze continuu cu privire la activitatea fondului și la modificările intervenite în cuprinsul prospectului de 
emisiune urmărind comunicatele transmise de aceasta prin intermediul mediilor de informare menționate în prezentul document.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.2 
Regulile Fondului - Art. 4.3.2 - răscumpărarea unităților de fond 
Alin. (13) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe fax sau orice alt mijloc de comunicare la distanță (de ex. e-mail), Cererile de 
Răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar.” 
Alin. (14) 
„Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate,  
în original, la sediul Societății. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea  
de a răscumpăra unități de fond.” 
Alin. (16) 



„Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) 
bancar în contul curent deschis de investitor la OTP Bank România S.A.” 
Alin. (18) 
„Societatea de administrare transmite investitorului certificatul de investitor/extrasul de cont ca urmare a răscumpărării, care conține informații 
privind numărul unităților de fond răscumpărate, contravaloarea unităților de fond răscumpărate și soldul final.” 
se modifică și devine: 
Alin. (13) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. fax), Cererile de 
Răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a răscumpăra unități 
de fond.” 
Alin. 14 
„Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate,  
în original, la sediul Societății.” 
Alin. (15) 
„Nu se efectuează plăți în numerar la sediul societății de administrare și ale distribuitorului.” 
Alin. (16) 
„Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) 
bancar în contul curent deschis de investitor menționat inițial în Cererea de adeziune - subscriere.” 
Alin. (18) 
„După fiecare operațiune de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea 
răscumpărării, cel târziu în prima zi lucrătoare după anularea unităților de fond. Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de 
cont (fax, e-mail sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica «Adresa de Corespondență».” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 5.1 
Regulile Fondului - Art. 5.1 Determinarea valorii activului total, activului net și a valorii unitare a activului net 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în 
conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. 98-101 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și a Dispunerilor 
de masuri C.N.V.M. nr. 02/06.02.09 și nr. 09/18.03.2010.” 
se modifică și devine: 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate  
în conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. Dispunerilor de masuri C.N.V.M. nr. 02/06.02.09, nr. 
09/18.03.2010 și nr. 23/20.12.2012.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 5.2 
Regulile Fondului - Art. 5.2 Reguli de evaluare a activelor Fondului 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează după cum urmează: 
(1) valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt 
evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul; 
(2) valorile mobiliare tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate sunt evaluate la prețul mediu din ziua pentru care  
se efectuează calculul; 
(3) atunci când sunt admise pe mai multe piețe reglementate, din România cât și dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau  
în calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelei valori 
mobiliare; 
(4) în cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în cazul în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care BNR 
nu comunică curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda 
căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/rol comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul; 
(5) în cazul instrumentelor pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, evaluarea acestora se face similar cu modul de calcul 
al instrumentelor cu venit fix (de exemplu certificat de depozit), metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la 
data efectuării plasamentului. Această metodă de evaluare va fi menținută cel puțin un an; 
(6) deținerile în conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; 
(7) depozitele constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 luni, 
sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 
(8) dacă se achiziționează în tranșe diferite valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată emise de același emitent,  
prețul luat în calcul va fi minimul dintre prețul de achiziție ponderat și ultima valoare contabilă pe acțiune; 
(9) pentru valori mobiliare cu venit fix (obligațiuni, titluri de stat) evaluarea se face similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix,  
metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 
(10) valorile mobiliare care nu au fost tranzacționate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la prețul calculat conform art. 99 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 15/2004; 
(11) evaluarea prevăzută la alin. (10) nu se aplică pentru valorile mobiliare suspendate de la tranzacționare în respectivul interval de timp, în cazul 
apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004. În acest caz, evaluarea va avea drept bază de 
calcul cel mai mic preț înregistrat pe piață în intervalul de 30 de zile anterior suspendării de la tranzacționare; 
(12) instrumentele pieței monetare, altele decât cele de la art. 101 din Legea nr. 297/2004 se evaluează similar cu modul de calcul al instrumentelor 
cu venit fix; 
(13) titlurile de participare ale unui AOPC și/sau OPCVM aflate în portofoliul Fondului, netranzacționate pe o piață reglementată, sunt evaluate la 
ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea și publicată, față de data pentru care se calculează valoarea activului net al Fondului. 
Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacționate pe o piață reglementată, se evaluează la prețul de Închidere al secțiunii de piață 
considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul. 
(14) Sumele existente în contul curent la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi evaluate la valoare 0. 
Orice alte instrumente financiare aflate în portofoliul Fondului vor fi evaluate conform reglementărilor C.N.V.M. în vigoare.” 



se modifică și devine: 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează după cum urmează: 
(1) instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau  
în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau 
nemembru sunt evaluate astfel: 

a) acțiunile, instrumentele financiare derivate, titlurile de participare emise de OPC, sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață 
considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv 
sistemele alternative, de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul; 

b) instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și 
amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

(2) instrumentele financiare menționate la alin. (1), lit. a), admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România,  
dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinată 
conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei 
pentru care se efectuează calculul; 
(3) instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele 
reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 

a) acțiunile sunt evaluate la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu 
Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective. În cazul instituțiilor  
de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR; 

b) instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și 
amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

c) instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către conducerea Societății de Administrare, care au la 
bază tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui instrument financiar similar, metode de analiză a fluxului de 
numerar și de evaluare a opțiunilor etc.); 

d) titlurile de participare emise de OPC vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată; 
(4) instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (3); 
(5) instrumentele financiare menționate la alin. (3) și alin. (4) emise de aceeași entitate dar achiziționate în transe diferite vor fi evaluate similar 
evaluării instrumentelor de la alin. (3); 
(6) deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. Sumele 
existente în conturile curente ale OPC la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero; 
(7) depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului; 
(8) depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere 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 scadență, 
dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada 
de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menționată pe toată durata depozitului; 
(9) depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată 
perioada depozitului; 
(10) în cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin. (7) s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate  
sunt deduse din valoarea calculată conform. alin. (7); 
(11) acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariție i unor evenimente  
de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile,  
calculat până la data apariției unui asemenea eveniment; 
(12) acțiunile netranzacționate sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare ale căror situații 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 în 
care aceste informații sunt disponibile, sau la valoarea zero, în cazul în care informațiile nu sunt disponibile. 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; 
(13) acțiunile societăților comerciale 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; 
(14) acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și a celor aflate în încetare temporară sau 
definitivă de activitate sunt incluse în activul net al OPC la valoarea zero, de la data la care anunțul a fost făcut publ ic pe site-ul web al pieței 
reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează; 
(15) în cazul societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare  
pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive ș i irevocabile privind 
confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face  
cu respectarea prevederilor alin. (1) lit. a); 
(16) acțiunile societăților comerciale din portofoliul fondului neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de 
tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor 
sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative dar netranzacționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative 
ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero; 
(17) în situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior 
splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare; 
(18) dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate  



în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care 
cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital; 
(19) în cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, 
acțiunile cuvenite și suma datorată de fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul fondului, astfel: 

a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață  
este mai mare decât prețul de subscriere, iar Societatea de administrare decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; 

b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate la lit. a); 
(20) 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; 
(21) 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 alin. (19) lit. a) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață 
considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de 
tranzacționare de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul; 
(22) suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor alin. (19) lit. a) se evaluează la 
valoarea de subscriere; 
(23) 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; 
(24) până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. 
Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: 

Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință)  

[număr de acțiuni noi / (număr de acțiuni vechi + număr de acțiuni noi)]  [ număr de acțiuni vechi / număr de drepturi de preferință emise] 
unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital; 
(25) ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței 
respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții se va menține evaluarea la valoarea teoretică; 
(26) 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»; 
(27) la momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite; 
(28) dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite Fondului 
se evidențiază în cadrul unei poziții distincte «Dividende sau alte drepturi de încasat» în cadrul activelor Fondului; 
(29) în situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse  
în activ la valoarea zero; 
(30) în situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată  
în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
Principiile de calcul pentru evaluarea valorii activelor din portofoliul fondului se aplică unitar și se mențin constante cel puțin un an. 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 5.3 
Regulile Fondului - Art. 5.3 Valoarea activului net 
Alin. (3) 
„Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare se exprimă în lei, conform cu art.  109 alin. (1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.” 
se modifică și devine: 
Alin. (3) 
„Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare se exprimă în lei, în conformitate cu legislația în vigoare.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 6.1.1 
Regulile Fondului - Art. 6.1.1 Comisionul de subscriere 
Alin. (5) 
„Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări  
a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile; 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată,  
prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă; 

c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;” 

Alin. (8) 
„Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuială a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de 
administrare a investițiilor.” 
se modifică și devine: 
Alin. (5) 
„Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări  
a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile; 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată,  
prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă; 

c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
f) membrii Consiliul de Supraveghere/membrii Directorat ai societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
g) conturile individuale de investiții administrate de OTP Asset Management România SAI S.A.”  



 

Alin. (8) se mută la art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond, pct. 10. 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2. 
Regulile Fondului - Art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond 
Pct. 3 
„Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor. Cheltuieli datorate SSIF-urilor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței 
monetare (maximum 1% din valoarea tranzacției).” 
Pct. 5 
„Cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.” 
Pct. 9 
„Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus).” 
se modifică și devine: 
Pct. 1 se introduce un ultim alineat 
Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății 
„OTP Asset Management România SAI S.A. poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare 
încasat în funcție de tipul investitorului, valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică niciun cost 
suplimentar Fondului.” 
Pct. 3 Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor 
„Cheltuieli datorate intermediarilor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare.” 
Pct. 5 Cheltuieli cu dobânzi, Cheltuieli cu dobânzi, 
„în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.” 
Pct. 9 ultimul rând 
„Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic.” 
Pct. 10 
„Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuială a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de 
administrare a investițiilor.” 
 

Prospectul de Emisiune - VIII, Regulile Fondului - IX. - REGIMUL FISCAL 
Alin. (5) și (6) 
„OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite 
către fiecare contribuabil, în scris, informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la 
data de 5 a lunii următoare trimestrului. 
Obligația calculării și virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă.” 
se modifică și devine: 
„OTPAMR va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite către fiecare contribuabil, în scris, 
informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui an, până la sfârșitul lunii februarie a anului următor. 
Obligația investitorilor persoane fizice care au realizat câștig/pierdere obținut din transferul titlurilor de participare la FDI este ca până la data de  
25 mai a anului următor să depună declarația 200 privind câștigul net anual/pierderea netă anuală pentru anul anterior. 
Impozitul anual datorat de investitorii persoane fizice pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent,  
potrivit prevederilor art. 84 din Codul Fiscal în vigoare, pe baza declarației privind venitul realizat (Declarația 200)” 
 

Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului - VII - DISTRIBUITORII 
Alin. (1) 
„Activitatea de distribuție de unități de fond se face de către OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, sector 1,  
tel: 021 307 5700; fax: 021 307 5735, CUI:7926069, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10296/1990 și înregistrată la Registrul Bancar  
cu nr. RB-PJR-40-028/1995.” 
Alin. (2) 
„Distribuția se realizează prin intermediul unităților teritoriale a căror listă va fi afișată în permanență pe pagina de internet a Societății 
www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii www.otpbank.ro.” 
se modifică și devine: 
Alin. (1) 
„Distribuirea unităților de fond se poate face direct de către societatea de administrare, prin intermediul agenților de distribuție, autorizați să 
presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în baza contractelor de distribuire pe care societatea de 
administrare le încheie cu aceștia, sub condiția avizării în prealabil de către A.S.F. a delegării activității de distribuție.” 
Alin. (2) 
„Societatea de administrare a încheiat contract de distribuire a unităților de fond cu OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești 
nr. 66-68, sector 1, tel: 021 307 5700; fax: 021 307 5735, CUI:7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată 
la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-028/1995.” 
Alin. (3) 
„Activitatea de distribuție de unități de fond se realizează și prin intermediul unităților teritoriale ale OTP BANK ROMANIA S.A. a căror lista  
va fi afișată în permanență pe pagina de internet a Societății: www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii www.otpbank.ro.” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/41 / 27.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 



ținând cont de prevederile art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății OTP Asset Management România SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată  

cu nr. 6341/13.03.2013, nr. 6342/13.03.2013, nr. 6483/14.03.2013, nr. 7755/26.03.2013, nr. 7910/27.03.2013, 5935/02.07.2013,  
nr. 8031/30.07.2013, nr. 16867/21.11.2013, nr. 17151/26.11.2013, nr. 18820/20.12.2013, nr. 18837/20.12.2013, nr. 3427/15.01.2014 
și nr. 13939/10.02.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP ComodisRO, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 13939/10.02.2014. 
OTP Asset Management România SAI S.A. are obligația publicării acesteia în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe 
site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, urmând ca 
modificările autorizate, altele decât cele referitoare la metodele de evaluare a activelor fondului, să intre în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 
metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
OTP Asset Management România SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de 
24 de ore de la data publicării. 
Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului deschis de investiții OTP ComodisRO,  
în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplică prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din OPC. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP Asset Management România SAI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/41/27.02.2014 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 1.3 
Regulile Fondului - Art. 1.3 - Grupul Financiar 

„- OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP BROKER DE INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.” 

se modică și devine: 
„- OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP ADVISORS S.R.L.; 
- OTP FACTORING S.R.L.” 

 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.1 
Regulile Fondului - Art. 3.1 Dispoziții Generale 
Alin. (5) 
„Fondul este constituit la inițiativa OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în forma juridică de societate civilă particulară, fără personalitate 
juridică, în conformitate cu dispozițiile art. 1499 și urm. din Codul civil.” 
Alin. (6) 
„Fondul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară, ale Legii nr. 297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, statul membru de origine al Fondului este România.” 
se modifică și devine: 
„Fondul este constituit la inițiativa OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în forma juridică de societate civilă particulară, fără personalitate 
juridică, în conformitate cu dispozițiile art. 1882 și următoarele din Codul Civil.” 
„Fondul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară, ale OUG nr. 32/2012,  
cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor A.S.F., statul membru de origine al Fondului este România.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.3 
Regulile Fondului Art. 3.3 - Profilul investitorului în Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO 
se completează și devine: 



După alin. (1) 
„Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor  
din străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou 
intrate nu pot investi direct sau indirect în Fond.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.4 
Regulile Fondului Art. 3.4 Durata recomandată a investițiilor 
Alin. (2) 
„Fondul nu-și propune să repartizeze periodic veniturile, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată conform 
reglementărilor în vigoare.” 
se modifică și devine: 
„Fondul nu distribuie dividende. Veniturile fondului rezultate din evoluția valorii activelor din portofoliul fondului sunt determinate zilnic,  
prin calcularea valorii activului net, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.5 
Regulile Fondului - 3.5 - Politica de investiții 
„Fondul are ca politică de investiții plasarea resurselor în depozite bancare, certificate de depozit și titluri de stat, până la un maximum de 100% din 
activele Fondului și în obligațiuni (corporative, municipale, de stat), până la un maximum de 50% din activele Fondului. Categoriile de active 
menționate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate să investească și în alte categorii de active. 
Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare, OTP Asset Management 
România S.A.I. S.A. poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix sau emise de stat și diminuarea ponderii investițiilor în obligațiuni 
corporative, în scopul protecției investitorilor. În astfel de circumstanțe este posibil ca fondul să nu își atingă obiectivele de investiții. 
Politica de investiții va respecta condițiile de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte prevederi și 
restricții referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.” 
se modifică și devine: 
„Fondul are ca politică de investiții plasarea resurselor în depozite bancare, certificate de depozit și titluri de stat, până la un maximum de 100% din 
activele Fondului și în obligațiuni (corporative, municipale, de stat), până la un maximum de 50% din activele Fondului. 
Categoriile de active menționate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate să investească și în alte categorii de active, în conformitate cu 
instrumentele financiare menționate mai jos la litera A. Fondul nu intenționează să investească în acțiuni. 
Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare, OTP Asset Management 
România S.A.I. S.A. poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix sau emise de stat și diminuarea ponderii investițiilor în obligațiuni 
corporative, în scopul protecției investitorilor. În astfel de circumstanțe este posibil ca fondul să nu își atingă obiectivele de investiții. 
Politica de investiții a Fondului se va realiza având în vedere menținerea unui nivel scăzut spre mediu al riscului prin efectuarea de plasamente  
în condiții de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte prevederi și restricții referitoare la 
plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond. 
Fondul nu va investi în titlurile de participare emise de alte OPCVM/AOPC mai mult de 10% din activele sale.“ 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.6 
Regulile Fondului - Art. 3.6 - Categorii de active 
„Categoriile de active în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. Principalele categorii de active în care se va 
investi sunt următoarele: 
 

Categorii de active  Min Max 

Pe termen scurt Conturi curente, depozite, certificate de depozit, titluri de stat cu maturitate mai mică de 1 an 50% 100% 

Pe termen lung 

Obligațiuni de stat 0% 50% 

Obligațiuni municipale 0% 50% 

Obligațiuni corporative 0% 50% 
 

Ponderea acestor active în activul Fondului este subiect al reglementărilor C.N.V.M. în vederea reducerii riscului și protejării investitorilor, astfel: 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate; 
(2) expunerea Fondului la riscul de contrapante într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate  
nu poate depăși: 

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul social în România sau într-un stat membru, sau,  
dacă acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora 
emise de către Uniunea Europeană; sau  

b) 5% din activele sale, în alte cazuri; 
(3) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% sub condiția ca valoarea totală a deținerilor în fiecare din emitenții  
în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică 
depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care  
fac obiectul unei supravegheri prudențiale; 
(4) în condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina: 

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate,  
b) depozitele constituite la aceeași entitate; sau/și  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate,  

într-o proporție de peste 20% din activele sale; 
(5) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, dacă valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare sunt 
emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat nemembru, sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre; 
(6) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de o instituție de 
credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile publice, 



cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform legislației,  
în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau de 
faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate. Valoarea totală a acestor dețineri 
nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului; 
(7) valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3); 
(8) limitele prevăzute la alin. (1)-(6) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise 
de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(6) nu pot depăși,  
în nici un caz, totalul de 35% din activele Fondului; 
(9) prin Decizia nr. 2100/29.10.2008, C.N.V.M. a autorizat fondul deschis de investiții OTP ComodisRO să dețină până la 100% din activele sale  
în titluri de stat emise sau garantate de statul român, de statele membre ale UE sau de autoritățile publice locale ale acestora, cu condiția 
respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de titluri de stat aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca titlurile de stat 
de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului. 
Societatea de administrare, individual sau acționând în legătură cu OPCVM-urile pe care le administrează, după caz poate deține o participație de 
maximum 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influente semnificative 
asupra luării deciziilor în AGA sau în consiliul de administrație. În cazul S.A.I., această limită se calculează cumulat pe toate OPCVM-urile pe care 
le administrează. 
Fondul nu poate deține mai mult de: 

a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent; 
b) 10% din obligațiunile unui emitent; 
c) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM și/sau AOPC, menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004; 
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent; 
e) 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul 

emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea prevederilor Legii. 
Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției. 
Fondul poate investi în titlurile altor OPCVM și/sau AOPC, menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, administrate, direct sau prin 
delegare, de Societate sau de către orice altă societate de care Societatea este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere 
substanțială, directă sau indirectă. Cu ocazia acestor investiții Societatea sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau 
răscumpărare în contul investiției. Organismele de plasament colectiv în care va investi fondul vor percepe un comision de administrare de 
maximum 3% pe an din activul total al respectivului organism de plasament colectiv. 
Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. 101 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 297/2004,  
cu condiția să nu plaseze mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale 
aceluiași AOPC. 
Fondul investește în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor de investiții, cât și pentru acoperirea riscului pozițiilor 
existente. 
Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate mai sus,  
în conformitate cu prevederile art. 102 din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.” 
se modifică și devine: 
„Categoriile de instrumente financiare în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. Ponderea acestor active  
în activul Fondului este subiect al reglementărilor A.S.F. în vederea reducerii riscului și protejării investitorilor. 
Investițiile fondului se efectuează exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active: 

a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 125  
din Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru; 

b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau  
a pieței reglementate să fie aprobată de A.S.F.; 

c) valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca: 
1. condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 

reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate  
să fie aprobată de A.S.F.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
d) titluri de participare ale OPCVM sau AOPC cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), stabilite sau nu în state membre,  

cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
1. AOPC sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către A.S.F. cu aceea 

prevăzută de reglementările legale în vigoare, iar între A.S.F. și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat un acord de 
cooperare; 

2. nivelul de protecție a investitorilor în respectivele AOPC este echivalent cu acela al investitorilor în OPCVM și, în special, regulile referitoare 
la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare prevederilor 
reglementărilor legale în vigoare; 

3. activitățile AOPC fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și  
a operațiunilor din perioada de raportare; 

4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte OPCVM și/sau AOPC, în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor 
fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte OPCVM și AOPC; 

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește  
12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află  
într-o țară terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise de 
către Uniunea Europeană; 

f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață 
reglementată în sensul lit. a) și b), și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă  



a următoarelor condiții: 
1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care OPCVM poate 

investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții; 
2. contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 

categoriilor aprobate de A.S.F.; 
3. instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice și verificabile și pot fi, la inițiativa 

OPCVM, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 
g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 

determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și  
a economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 
1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 

Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau 

2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la lit. a) și b); sau 
3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de  

o entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind echivalente cu cele 
prevăzute de legislația europeană; sau 

4. să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect  
al unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate ale cărei capital și rezerve 
să se ridice la cel puțin echivalentul în lei a 10.000.000 de euro, care își prezintă și își publică conturile anuale, conform legislației europene 
aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul 
sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare. 

Fondul nu efectuează investiții în acțiuni. 
Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora în conformitate cu prevederile art. 83. alin. (1), lit. c)  
din OUG nr. 32/2013. 
B. Diversificarea prudentă 
Ponderile maxime ale instrumentelor financiare în activul Fondului este subiect al reglementărilor A.S.F., în vederea reducerii riscului și protejării 
investitorilor, astfel: 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate; 
(2) expunerea Fondului la riscul de contrapante într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate  
nu poate depăși: 

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul social în România sau într-un stat membru, sau,  
dacă acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise 
de către Uniunea Europeană; sau 

b) 5% din activele sale, în alte cazuri. 
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și  
a instrumentelor pieței monetare deținute de Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 
40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara 
piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale; 
(4) în condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina într-o proporție de peste 20% din activele sale: 

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate; 
b) depozitele constituite la aceeași entitate; sau 
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate; 

(5) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței 
monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță, sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre; 
(6) limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de o instituție de 
credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile publice, 
cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform legislației,  
în active care, pe toata durata de viață a obligațiunilor, vor acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau de 
faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate; 
(7) dacă Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea totală  
a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului; 
(8) valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3); 
9) limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise de 
aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși, în nici un 
caz, totalul de 35% din activele Fondului. 
Fondul nu poate deține mai mult de: 

a) 10% din obligațiunile unui emitent; 
b) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM sau AOPC, menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 
c) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent; 

Limitele prevăzute la punctele a), b) și c) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției. 
Fondul poate investi în titlurile altor OPCVM și/sau AOPC administrate, direct sau prin delegare, de Societate sau de către orice altă societate de 
care Societatea este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă. Cu ocazia acestor investiții 
Societatea sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiției. Organismele de plasament 
colectiv în care va investi fondul vor percepe un comision de administrare de maximum 5% pe an din activul total al respectivului organism de 
plasament colectiv. 



Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția să nu 
plaseze mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași AOPC. 
Fondul investește în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor de investiții, cât și pentru acoperirea riscului pozițiilor 
existente. 
Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate mai sus,  
în conformitate cu prevederile art. 83 din OUG nr. 32/2012.“ 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.6 
Regulile Fondului - Art. 3.6 - Depășiri 
se completează și devine: 
„În cazul în care limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările legale în vigoare sunt depășite,  
din motive independente de controlul Fondului acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere  
în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de unități de fond. 
Prin Decizia nr. 2100/29.10.2008, C.N.V.M. a autorizat fondul deschis de investiții OTP ComodisRO să dețină până la 100% din activele sale  
în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un 
organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre. 
Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin a șase emisiuni diferite,  
cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale. 
Fondul nu intenționează să investească mai mult de 35% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau 
garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai 
multe state membre.“ 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.7 
Regulile Fondului - Art. 3.7 - Conturi curente și dețineri de numerar 
„C.N.V.M. poate aproba ca Fondul să depășească limitele de investiți stabilite prin reglementările C.N.V.M. timp de șase luni de la data autorizării 
acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.” 
se elimină. 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.8 
Regulile Fondului - Art. 3.8 - Împrumuturi 
Ultimul alineat: 
„Fondul poate achiziționa moneda străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproce acoperite (back-to-back). Toate operațiunile 
Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare.” 
se modifică și devine: 
„Fondul poate achiziționa moneda străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproce acoperite (back-to-back), cu respectarea 
prevederilor art. 103 din OUG nr. 32/2012. Toate operațiunile Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.10 
Regulile Fondului - Art. 3.1.0 - Persoane responsabile cu analiza investițiilor 
„Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite în Cadrul General de investiții aprobat de către Consiliul de Supraveghere al 
Societății. Deciziile investiționale sunt luate de către Direcția de Investiții, cu aprobarea Directoratului societății. Managerul de portofoliu participă 
activ la analizarea și susținerea propunerilor de investiții.” 
se modifică și devine: 
„Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite în Cadrul General de Investiții aprobat de către Consiliul de Supraveghere al 
Societății. Deciziile investiționale sunt luate de către Direcția de Investiții în conformitate cu Cadrul General de Investiții și prevederile Prospectului 
de emisiune. Managerul de portofoliu participă activ la analizarea și susținerea propunerilor de investiții.“ 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 3.11 
Regulile Fondului - Art. 3.11 - Riscuri și politici de administrare a riscurilor 
„• Riscul de piață (sistemic) - caracterizează întreaga piață și nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistemic este generat de modificări ale 
factorilor macroeconomici, politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piața în ansamblul ei. 
• Riscul de decontare - reprezintă riscul ca o contrapante să nu își îndeplinească obligația de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii 
acesteia, în conformitate cu termenii tranzacției efectuate, chiar dacă a fost îndeplinită obligația de livrare a banilor/instrumentelor financiare, 
conform înțelegerii. 
• Riscul de lichiditate - constă în riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar sau alte active fără a afecta 
semnificativ prețul acestuia. 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. își propune implementarea unei politici de investiție disciplinată, în conformitate cu obiectivele 
Fondului, eliminând posibilitatea inițierii unei tranzacții sub influența factorilor de moment.” 
se modifică și devine: 
„• Riscul de piață - riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul OPCVM, fluctuație care 
poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau 
solvabilitatea unui emitent; 
• Riscul de contrapante - riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din posibilitatea ca o contrapante la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției; 
• Riscul de lichiditate - riscul ca o poziție din portofoliul OPCVM-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval 
de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea OPCVM de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 32/2012; 
•Riscul operațional - riscul de pierdere pentru Fond care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care 
decurge din procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului. 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficienta politicii de 
administrare a riscului și notifică A.S.F. orice modificare a politicii de administrare a riscului.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 4.1 



Regulile Fondului - Art. 4.1 - Caracteristici 
Contract de societate civilă 
se introduce următorul alineat: 
„să se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de Emisiune al fondului după ultima semnare a unui formular de adeziune-
subscriere” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2 
Regulile Fondului - Art. 4.2 - Emiterea și răscumpărarea unităților de fond 
„Persoanele fizice autorizate - PFA - sunt considerate investitori persoane fizice.“ 
se modifică și devine: 
„Persoanelor fizice autorizate - PFA - li se aplică aceleași prevederi ale documentelor ca și investitorilor persoane fizice. 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.1 
Regulile Fondului - Art. 4.3.1 
Subscrierea unităților de fond 
Alin. (2) 
„Cererea de adeziune-subscriere la Fond cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și mi-am însușit prevederile Prospectului 
de emisiune al Fondului deschis de investiții OTP ComodisRo. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate civilă.” 
Alin. (4) 
„Odată cu completarea Cererii de adeziune-subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România S.A.” 
Alin. (5) 
„Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare, al distribuitorului OTP Bank România S.A.” 
Alin. (6) 
„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare 
automată.” 
Alin. (15) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe fax sau orice alt mijloc de comunicare la distanță (de ex. e-mail) Cererile de adeziune-
subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
Depozitarului, în vederea evidențierii operațiunilor în contul Fondului.” 
Alin. (24) 
„După fiecare operațiune de subscriere, la data alocării unităților de fond achiziționate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau 
prin e-mail securizat un certificat de investitor/extras de cont care atestă participarea la Fond. Adresa la care se va transmite certificatul de 
investitor/extrasul de cont (fax, e-mail sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica 
«Adresa de Corespondență».” 
se modifică și devine: 
Alin. (2) 
„Cererea de adeziune-subscriere la Fond cuprinde mențiunea: «Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de 
emisiune al Fondului deschis de investiții OTP ComodisRO. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate civilă».” 
Alin. (4) 
„Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Bank România S.A. se poate face numai în lei, numai prin virament. Odată cu completarea 
Cererii de adeziune-subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România S.A. Costurile aferente contului curent  
sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului OTP Bank România S.A.” 
Alin. (5) 
„Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Asset Management România SAI S.A. se poate face în lei prin ordin de plată în conturile 
Fondului, conturi deschise la bănci în acest scop. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data intrării în contul 
Fondului a sumei investite, iar numărul de unități de fond achiziționate se va calcula în funcție de această dată.” 
Alin. (6) 
„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin următoarele modalități: 

- ordin de plată din cont curent; 
- virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare automată a contului curent.” 

Alin. (15) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanță (de ex. fax) Cererile de adeziune-
subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula unitățile de fond cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a subscrie 
unități de fond.” 
După alin. (16) se introduce un nou alineat: 
„Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul 
bancar, se transmite de către ofițerul bancar prin modalitatea menționată anterior la fiecare operațiune de subscriere.” 
După alin. (20) se introduce un nou alineat: 
„În cazul în care subscrierea ulterioară se realizează prin Ordin de plată, ofițerul bancar va transmite către Societate prin modalitatea menționată 
mai sus: Ordinul de plată și Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea «conform cu originalul»,  
datată și semnată de ofițerul bancar.” 
Alin. (24) 
„După fiecare operațiune de subscriere, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea subscrierii,  
cel târziu în prima zi lucrătoare după emiterea unităților de fond. Adresa la care se va transmite confirmarea subscrierii (fax, e-mail sau adresa 
poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica «Adresa de Corespondență».” 
se introduce un ultim alineat: 
„Se recomandă investitorilor să se informeze continuu cu privire la activitatea fondului și la modificările intervenite în cuprinsul prospectului de 



emisiune urmărind comunicatele transmise de aceasta prin intermediul mediilor de informare menționate în prezentul document.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.2 
Regulile Fondului - Art. 4.3.2 - Răscumpărarea unităților de fond 
Alin. (13) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe fax sau orice alt mijloc de comunicare la distanță (de ex. e-mail), Cererile de 
Răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar.” 
Alin. (14) 
„Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate,  
în original, la sediul Societății. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea  
de a răscumpăra unități de fond.” 
Alin. 16 
„Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) 
bancar în contul curent deschis de investitor la OTP Bank România S.A.” 
Alin. (18) 
„Societatea de administrare transmite investitorului certificatul de investitor/extrasul de cont ca urmare a răscumpărării, care conține informații 
privind numărul unităților de fond răscumpărate, contravaloarea unităților de fond răscumpărate și soldul final.” 
se modifică și devine: 
Alin. (13) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanță (de ex. fax), Cererile de 
Răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a răscumpăra unități 
de fond.” 
Alin. (14) 
„Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate,  
în original, la sediul Societății.” 
Alin. (15) 
„Nu se efectuează plăți în numerar la sediul societății de administrare și ale distribuitorului.” 
Alin. (16) 
„Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) 
bancar în contul curent deschis de investitor menționat inițial în Cererea de adeziune - subscriere.” 
Alin. (18) 
„După fiecare operațiune de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea 
răscumpărării, cel târziu în prima zi lucrătoare după anularea unităților de fond. Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de 
cont (fax, e-mail sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica «Adresa de Corespondență».” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 5.1 
Regulile Fondului - Art. 5.1 Determinarea valorii activului total, activului net și a valorii unitare a activului net 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate  
în conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. 98-101 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și a 
Dispunerilor de măsuri C.N.V.M. nr. 02/06.02.09 și nr. 09/18.03.2010.” 
se modifică și devine: 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate  
în conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. Dispunerilor de măsuri C.N.V.M. nr. 02/06.02.09, nr. 09/18.03.2010 
și nr. 23/20.12.2012.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 5.2 
Regulile Fondului - Art. 5.2 Reguli de evaluarea activelor Fondului 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează după cum urmează: 
1) valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt 
evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piața principală a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul; 
(2) valorile mobiliare tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate sunt evaluate la prețul mediu din ziua pentru care  
se efectuează calculul; 
(3) atunci când sunt admise pe mai multe piețe reglementate, din România cât și dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau  
în calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelei valori 
mobiliare; 
(4) în cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în cazul în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care BNR 
nu comunică curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda 
căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/rol comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul; 
(5) în cazul instrumentelor pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, evaluarea acestora se face similar cu modul de calcul 
al instrumentelor cu venit fix (de exemplu certificat de depozit), metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la 
data efectuării plasamentului. Această metodă de evaluare va fi menținută cel puțin un an; 
(6) deținerile în conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; 
(7) depozitele constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește  
12 luni, sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 
(8) dacă se achiziționează în tranșe diferite valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată emise de același emitent,  
prețul luat în calcul va fi minimul dintre prețul de achiziție ponderat și ultima valoare contabilă pe acțiune; 
(9) Pentru valori mobiliare cu venit fix (obligațiuni, titluri de stat) evaluarea se face similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix,  
metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 



(10) valorile mobiliare care nu au fost tranzacționate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la prețul calculat conform art. 99 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 15/2004; 
(11) evaluarea prevăzută la alin. (10) nu se aplică pentru valorile mobiliare suspendate de la tranzacționare în respectivul interval de timp, în cazul 
apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004. În acest caz, evaluarea va avea drept bază  
de calcul cel mai mic preț înregistrat pe piața în intervalul de 30 de zile anterior suspendării de la tranzacționare; 
(12) instrumentele pieței monetare, altele decât cele de la art. 101 din Legea nr. 297/2004 se evaluează similar cu modul de calcul al instrumentelor 
cu venit fix; 
(13) titlurile de participare ale unui AOPC și/sau OPCVM aflate în portofoliul Fondului netranzacționate pe o piață reglementată, sunt evaluate la 
ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea și publicată, față de data pentru care se calculează valoarea activului net al Fondului. 
Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacționate pe o piață reglementată, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață 
considerată piața principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul; 
(14) sumele existente în contul curent la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi evaluate la valoarea 0. 
Orice alte instrumente financiare aflate în portofoliul Fondului vor fi evaluate conform reglementărilor C.N.V.M. în vigoare.” 
se modifică și devine: 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează după cum urmează: 
(1) instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată 
sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România,  
dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 

a) instrumentele financiare derivate, titlurile de participare emise de OPC, sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele 
alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul; 

b) instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și 
amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

(2) instrumentele financiare menționate la alin. (1), lit. a), admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România,  
dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință 
furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinată 
conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei 
pentru care se efectuează calculul; 
(3) instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 

a) instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și 
amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 

b) instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către conducerea Societății de Administrare, care au  
la bază tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui instrument financiar similar, metode de analiză a fluxului 
de numerar și de evaluare a opțiunilor etc.); 

c) titlurile de participare emise de OPC vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată; 
(4) instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele 
reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (3); 
(5) instrumentele financiare menționate la alin. (3) și alin. (4), emise de aceeași entitate dar achiziționate în transe diferite, vor fi evaluate similar 
evaluării instrumentelor de la alin. (3); 
(6) deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. 
Sumele existente în conturile curente ale OPC la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea 
zero; 
(7) depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului; 
(8) depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere 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 scadență, 
dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada 
de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menționată pe toată durata depozitului; 
(9) depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată 
perioada depozitului; 
(10) în cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin. (7) s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt 
deduse din valoarea calculată conform. alin. (7); 
(11) în situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată  
în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
Principiile de calcul pentru evaluarea valorii activelor din portofoliul fondului se aplică unitar și se mențin constante cel puțin un an.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 5.3 
Regulile Fondului - Art. 5.3 Valoarea activului net 
Alin. (3) 
„Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare se exprima în lei, conform cu art. 109 alin. (1)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.” 
se modifică și devine: 
Alin. (3) 
„Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare se exprima în lei, în conformitate cu legislația în vigoare.” 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 6.1.1 
Regulile Fondului - Art. 6.1.1 Comisionul de subscriere 
Alin. (5) 



„Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 
a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări  

a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile; 
b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată,  

prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă; 
c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate.” 

Alin. (8) 
„Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuială a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de 
administrare a investițiilor.” 
se modifică și devine: 
Alin. (5) 
„Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări  
a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile; 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată,  
prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă; 

c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
f) membrii Consiliul de Supraveghere/membrii Directorat ai societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
g) conturile individuale de investiții administrate de OTP Asset Management România SAI S.A.”  

 

Alin 8 se mută la art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond, pct. 10. 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 6.2.  
Regulile Fondului - Art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond 
Pct. 3 
„Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor. Cheltuieli datorate SSIF-urilor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței 
monetare (maximum 1% din valoarea tranzacției).” 
Pct. 5 
„Cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.” 
Pct. 9 
„Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus).” 
se modifică și devine: 
Pct. 1 se introduce un ultim alineat 
Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății 
„OTP Asset Management România SAI S.A. poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare 
încasat în funcție de tipul investitorului valoarea investită și perioada aferentă acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implică nici un cost 
suplimentar Fondului.” 
Pct. 3 Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor 
„Cheltuieli datorate intermediarilor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare.” 
Pct. 5 Cheltuieli cu dobânzi, Cheltuieli cu dobânzi, 
„în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.” 
Pct. 9 ultimul rând: 
„Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic.” 
Pct. 10 
„Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuială a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de 
administrare a investițiilor.” 
 

Prospectul de Emisiune - VIII, Regulile Fondului - IX. - REGIMUL FISCAL 
Alin. (5) și (6) 
„OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite 
către fiecare contribuabil, în scris, informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la 
data de 5 a lunii următoare trimestrului. 
Obligația calculării și virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă.” 
se modifică și devine: 
„OTPAMR va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite către fiecare contribuabil, în scris, 
informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui an, până la sfârșitul lunii februarie a anului următor. 
Obligația investitorilor persoane fizice care au realizat câștig/pierdere obținut din transferul titlurilor de participare la FDI este ca până la data de  
25 mai a anului următor să depună declarația 200 privind câștigul net anual/pierderea netă anuală pentru anul anterior. 
Impozitul anual datorat de investitorii persoane fizice pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent,  
potrivit prevederilor art. 84 din Codul Fiscal în vigoare, pe baza declarației privind venitul realizat (Declarația 200)” 
 

Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului - VII - DISTRIBUITORII 
Alin. (1) 
„Activitatea de distribuție de unități de fond se face de către OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, sector 1,  
tel: 021 307 5700; fax: 021 307 5735, CUI:7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată la Registrul Bancar 
cu nr. RB-PJR-40-028/1995.” 
Alin. (2) 
„Distribuția se realizează prin intermediul unităților teritoriale a căror lista va fi afișată în permanență pe pagina de internet a Societății 



www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii www.otpbank.ro.” 
se modifică și devine: 
Alin. (1) 
„Distribuirea unităților de fond se poate face direct de către societatea de administrare, prin intermediul agenților de distribuție, autorizați  
să presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în baza contractelor de distribuire pe care societatea de 
administrare le încheie cu aceștia, sub condiția avizării în prealabil de către A.S.F. a delegării activității de distribuție„ 
Alin. (2) 
„Societatea de administrare a încheiat contract de distribuire a unităților de fond cu OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești 
nr. 66-68, sector 1, tel: 021 307 5700; fax: 021 307 5735, CUI:7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată 
la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-028/1995.” 
Alin. (3) 
„Activitatea de distribuție de unități de fond se realizează și prin intermediul unităților teritoriale ale OTP BANK ROMANIA S.A. a căror lista  
va fi afișată în permanență pe pagina de internet a Societății www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii www.otpbank.ro.” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/42 / 27.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății OTP Asset Management România SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată  

cu nr. 6341/13.03.2013, nr. 6342/13.03.2013, nr. 6483/14.03.2013, nr. 7755/26.03.2013, nr. 7910/27.03.2013, 5935/02.07.2013,  
nr. 8031/30.07.2013, nr. 16867/21.11.2013, nr. 17151/26.11.2013, nr. 18820/20.12.2013, nr. 18837/20.12.2013, nr. 3427/15.01.2014 
și nr. 13939/10.02.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP EURO Bond, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 13939/10.02.2014. 
OTP Asset Management România SAI S.A. are obligația publicării acesteia în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe 
site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, urmând ca 
modificările autorizate, altele decât cele referitoare la metodele de evaluare a activelor fondului, să intre în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 
metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
OTP Asset Management România SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de 
24 de ore de la data publicării. 
Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului deschis de investiții OTP EURO Bond,  
în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplică prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din OPC. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP Asset Management România SAI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/42/27.02.2014 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 1.3,  
Regulile Fondului - Art. 1.3 - Grupul Financiar 
 

„-OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP BROKER DE INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.” 



 
se modică și devine: 
 

„- OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP ADVISORS S.R.L. 
- OTP FACTORING S.R.L.” 

 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.1,  
Regulile Fondului - Art. 3.1 Dispoziții Generale 
 
Alin. (5) 
„Fondul este constituit la inițiativa OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în forma juridică de societate civilă particulară, fără personalitate 
juridică, în conformitate cu dispozițiile art. 1499 și urm. din Codul civil.” 
Alin. (6). 
„Fondul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară, ale Legii nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, statul membru de origine al Fondului este România.” 
 
se modifică și devine: 
 
„Fondul este constituit la inițiativa OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în forma juridică de societate civilă particulară, fără personalitate 
juridică, în conformitate cu dispozițiile art. 1882 și următoarele din Codul Civil.” 
 
„Fondul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară, ale OUG nr. 32/2012, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor A.S.F., statul membru de origine al Fondului este România.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.3  
Regulile Fondului Art. 3.3 - Profilul investitorului în Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO 
 
se completează și devine: 
 
După alin. (1) 
 
„Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din 
străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou 
intrate nu pot investi direct sau indirect în Fond.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.4,  
Regulile Fondului Art. 3.4 Durata recomandată a investițiilor 
 
Alin. (2)  
  
„Fondul nu-și propune să repartizeze periodic veniturile, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată conform 
reglementărilor în vigoare.” 
 
se modifică și devine: 
 
„Fondul nu distribuie dividende. Veniturile fondului rezultate din evoluția valorii activelor din portofoliul fondului sunt determinate zilnic, prin 
calcularea valorii activului net, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.5,  
Regulile Fondului - 3.5 - Politica de investiții 
 
„Fondul are ca politica de investiții plasarea resurselor în depozite bancare, certificate de depozit și titluri de stat, până la un maximum de 100% din 
activele Fondului și în obligațiuni (corporative, municipale, de stat), până la un maximum de 50% din activele Fondului. Categoriile de active 
menționate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate să investească și în alte categorii de active. 
Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare, OTP Asset Management 
România S.A.I. S.A. poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix sau emise de stat și diminuarea ponderii investițiilor în obligațiuni 
corporative, în scopul protecției investitorilor. În astfel de circumstanțe, este posibil ca fondul să nu își atingă obiectivele de investiții. 
Politica de investiții va respecta condițiile de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte prevederi și 
restricții referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond.” 
 
se modifică și devine: 
 
 „Fondul are ca politica de investiții plasarea resurselor preponderent în instrumente cu venit fix denominate în Euro, efectuând plasamente în 
obligațiuni (corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre și/sau autorități publice ale acestora), titluri de stat, depozite 
bancare și alte instrumente ale pieței monetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
 



Categoriile de active menționate anterior nu sunt restrictive, fondul putând să investească și în alte categorii de active, în conformitate cu 
instrumentele financiare menționate mai jos la litera A. Fondul nu intenționează să investească în acțiuni.  
Politica de investiții a Fondului se va realiza având în vedere menținerea unui nivel scăzut spre mediu al riscului prin efectuarea de plasamente în 
condiții de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte prevederi și restricții referitoare la plasamentele 
ce pot fi efectuate de către Fond. Investițiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzacționate pe piețele din România, urmând a fi 
luate în considerare și oportunitățile de investiție oferite de piețele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului 
Economic European, state nemembre (cu aprobarea/autorizarea prealabila A.S.F.). 
Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare, OTP Asset Management 
România SAI S.A. poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix emise de stat și diminuarea ponderii investițiilor în obligațiuni 
corporative în scopul protecției investitorilor. 
Atingerea obiectivelor de investiții se poate realiza fie prin investiții directe în instrumentele financiare mai sus menționate, fie indirect, prin investiții 
în titluri de participare ale organisme de plasament colectiv care investesc preponderent în astfel de instrumente financiare. 
Fondul nu va investi în titlurile de participare emise de alte OPCVM/AOPC mai mult de 10% din activele sale.“ 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.6,  
Regulile Fondului - Art. 3.6 - Categorii de active 
 
„Categoriile de active în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. Ponderea acestor active în activul Fondului 
este subiect al reglementărilor C.N.V.M. în vederea reducerii riscului și protejării investitorilor. 
  
●Principalele categorii de active în care se va investi sunt următoarele:  
●Obligațiuni - guvernamentale, corporatiste, municipale etc., pe diferite maturități; 
●Certificate de trezorerie; 
●Depozite bancare și certificate de depozit; 
●Instrumente financiare derivate: futures, forward, opțiuni, swap etc. atât pentru realizarea obiectivelor de investiții cât și pentru acoperirea riscului 
pozițiilor existente; 
●Titluri de participare ale OPCVM/AOPC menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004; 
●Alte instrumente financiare, în condițiile legii.  
 
Ponderile maxime ale instrumentelor financiare în activul fondului fac obiectul reglementărilor C.N.V.M. în vederea reducerii riscului și protejării 
investitorilor, astfel: 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.  
(2) Expunerea Fondului la riscul de contrapante într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși:  

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul social în România sau într-un stat membru, sau, dacă 
acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise 
de către Uniunea Europeană, sau  

b) 5% din activele sale, în alte cazuri.  
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% sub condiția ca valoarea totală a deținerilor în fiecare din emitenții în 
care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor 
și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei 
supravegheri prudențiale.  
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina:  

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate,  
b) depozitele constituite la aceeași entitate, sau/și  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate, într-o 

proporție de peste 20% din activele sale. 
(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, dacă valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare sunt 
emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat nemembru, sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre.  
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către 
autoritățile publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, 
conform legislației, în active care, pe toata durata de viață a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de 
insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate. Valoarea 
totală a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului. 
(7) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3). 
(8) Limitele prevăzute la alin. (1)-(6) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise 
de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(6) nu pot depăși, în nici 
un caz, totalul de 35% din activele Fondului. 
(9) Prin Decizia nr. 1083/20.08.2010, C.N.V.M. a autorizat fondul deschis de investiții OTP Euro Bond să dețină până la 100% din activele sale în 
valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic 
European, sau de autoritățile publice locale ale acestora, de state nemembre sau de organisme publice internaționale din care fac parte unul sau 
mai multe state membre ale Uniunii Europene.  
Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare aferente cel puțin a șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la 
oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale.  
Societatea de Administrare va depune la C.N.V.M. solicitarea de aprobare a investiției în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise 
la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piața reglementată dintr-un stat nemembru, cu cel puțin o luna înainte 



de efectuarea investiției respective. 
Societatea de administrare, individual sau acționând în legătură cu OPCVM-urile pe care le administrează, după caz poate deține o participație de 
maximum 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influente semnificative 
asupra luării deciziilor în AGA sau în consiliul de administrație. În cazul S.A.I., această limită se calculează cumulat pe toate OPCVM-urile pe care 
le administrează. 
  
Fondul nu poate deține mai mult de:  

a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;  
b) 10% din obligațiunile unui emitent;  
c) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM și/sau AOPC, menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004; 
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent;  
e) 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul 

emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea prevederilor Legii. 
  
Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
 
Fondul poate investi în titlurile altor OPCVM și/sau AOPC, menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, administrate, direct sau prin 
delegare, de Societate sau de către orice altă societate de care Societatea este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere 
substanțială, directă sau indirectă. Cu ocazia acestor investiții Societatea sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau 
răscumpărare în contul investiției. Organismele de plasament colectiv în care va investi fondul vor percepe un comision de administrare de 
maximum 3% pe an din activul total al respectivului organism de plasament colectiv. 
Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. 101 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 297/2004, cu condiția 
să nu plaseze mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași 
AOPC. 
Fondul investește în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor de investiții, cât și pentru acoperirea riscului pozițiilor 
existente.  
Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate mai sus, în 
conformitate cu prevederile art. 102 din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Prin Decizia nr. 1083/20.08.2010, C.N.V.M. a aprobat ca în primele șase luni de la autorizarea Fondului OTP Euro Bond, acesta să fie exceptat de 
la obligativitatea respectării limitelor investiționale mai sus menționate, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.” 
 
se modifică și devine: 
 
„Categoriile de instrumente financiare în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. Ponderea acestor active în 
activul Fondului este subiect al reglementărilor A.S.F. în vederea reducerii riscului și protejării investitorilor. 
Investițiile fondului se efectuează exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active: 
 

a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 125 din 
Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru; 

b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a 
pieței reglementate să fie aprobată de A.S.F.; 

c) valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca: 
1. condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 

reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de A.S.F.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
d) titluri de participare ale OPCVM sau AOPC cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), stabilite sau nu în state membre, cu 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
1. AOPC sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către A.S.F. cu aceea 

prevăzută de reglementările legale în vigoare, iar între A.S.F. și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat un acord de 
cooperare; 

2. nivelul de protecție a investitorilor în respectivele AOPC este echivalent cu acela al investitorilor în 
OPCVM și, în special, regulile referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței 

monetare sunt similare prevederilor reglementărilor legale în vigoare; 
3. activitățile AOPC fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a operațiunilor 

din perioada de raportare; 
4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte OPCVM și/sau AOPC, în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor fondului 

sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte OPCVM și AOPC; 
e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 

luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o 
țară terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană; 

f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață 
reglementată în sensul lit. a) și b), și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care OPCVM poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții; 

2. contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 



categoriilor aprobate de A.S.F.; 
3. instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice și verificabile și pot fi, la inițiativa 

OPCVM, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 
 
g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 

determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau 

2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la lit. a) și b); sau 
3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de o 

entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind echivalente cu cele prevăzute 
de legislația europeană; sau 

4. să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei 
protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate ale cărei capital și rezerve să se ridice 
la cel puțin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale, conform legislației europene aplicabile, sau o 
entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe 

societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară 
de finanțare. 

 
Fondul nu efectuează investiții în acțiuni. 
 
Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atesta deținerea acestora în conformitate cu prevederile art. 83. alin. (1), lit. c) din 
OUG nr. 32/2013. 
 
B. Diversificarea prudentă 
 
Ponderile maxime ale instrumentelor financiare în activul Fondului este subiect al reglementărilor A.S.F. în vederea reducerii riscului și protejării 
investitorilor, astfel:  
 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.  
(2) Expunerea Fondului la riscul de contrapante într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși:  

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul social în România sau într-un stat membru, sau, dacă 
acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise de 
către Uniunea Europeană, sau  

b) 5% din activele sale, în alte cazuri.  
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a 
instrumentelor pieței monetare deținute de Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 
40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara 
piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.  
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina într-o proporție de peste 20% din activele sale::  

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate,  
b) depozitele constituite la aceeași entitate, sau  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate. 

(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței 
monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță, sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre.  
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către 
autoritățile publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, 
conform legislației, în active care, pe toata durata de viață a obligațiunilor, vor acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de 
insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.  
(7) Daca Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea totală a 
acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului. 
 (8) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru apl icarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3). 
9) Limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise 
de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși, în nici 
un caz, totalul de 35% din activele Fondului. 
 
Fondul nu poate deține mai mult de:  

a) 10% din obligațiunile unui emitent;  
b) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM sau AOPC, menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 
c) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent;  

Limitele prevăzute la punctele a), b) și c) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
Fondul poate investi în titlurile altor OPCVM și/sau AOPC administrate, direct sau prin delegare, de Societate sau de către orice altă societate de 



care Societatea este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă. Cu ocazia acestor investiții 
Societatea sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiției. Organismele de plasament 
colectiv în care va investi fondul vor percepe un comision de administrare de maximum 5% pe an din activul total al respectivului organism de 
plasament colectiv. 
Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția să nu 
plaseze mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași AOPC. 
Fondul investește în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor de investiții, cât și pentru acoperirea riscului pozițiilor 
existente.  
Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate mai sus, în 
conformitate cu prevederile art. 83 din OUG nr. 32/2012.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.6,  
Regulile Fondului - Art. 3.6 - Depășiri 
 
se completează și devine: 
 
„În cazul în care limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările legale în vigoare sunt depășite, din 
motive independente de controlul Fondului acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, masuri de remediere în cel 
mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de unități de fond. 
Prin Decizia nr. 1083/20.08.2010,C.N.V.M. a autorizat fondul deschis de investiții OTP Euro Bond să dețină până la 100% din activele sale în valori 
mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism 
public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre. 
Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin a șase emisiuni diferite, cu 
condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale.  
Fondul nu intenționează să investească mai mult de 35% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau 
garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai 
multe state membre.“ 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.8,  
Regulile Fondului - Art. 3.8 - Împrumuturi 
 
Ultimul alineat: 
 
„Fondul poate achiziționa moneda străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproce acoperite (back-to-back). Toate operațiunile 
Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare.” 
 
se modifică și devine:  
 
„Fondul poate achiziționa moneda străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproce acoperite (back-to-back), cu respectarea 
prevederilor art. 103 din OUG nr. 32/2012. Toate operațiunile Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.10,  
Regulile Fondului - Art. 3.1.0 - Persoane responsabile cu analiza investițiilor 
 
„Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite în Cadrul General de Investiții aprobat de către Consiliul de Supraveghere al 
Societății. Deciziile investiționale sunt luate de către Direcția de Investiții, cu aprobarea Directoratului societății. Managerul de portofoliu participa 
activ la analizarea și susținerea propunerilor de investiții.” 
 
se modifică și devine:  
 
„Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite în Cadrul General de Investiții aprobat de către Consiliul de Supraveghere al 
Societății. Deciziile investiționale sunt luate de către Direcția de Investiții în conformitate cu Cadrul General de Investiții și prevederile Prospectului 
de emisiune. Managerul de portofoliu participa activ la analizarea și susținerea propunerilor de investiții“ 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.11,  
Regulile Fondului - Art. 3.11 - Riscuri și politici de administrare a riscurilor,  
 
„• Riscul de piață (sistemic) - caracterizează întreaga piață și nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistemic este generat de modificări ale 
factorilor macroeconomici, politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piața în ansamblul ei.  
• Riscul de decontare - reprezintă riscul ca o contrapante să nu își îndeplinească obligația de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii 
acesteia, în conformitate cu termenii tranzacției efectuate, chiar dacă a fost îndeplinită obligația de livrare a banilor/instrumentelor financiare, 
conform înțelegerii. 
• Riscul de lichiditate - consta în riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar sau alte active fără a afecta 
semnificativ prețul acestuia. 
 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. își propune implementarea unei politici de investiție disciplinata, în conformitate cu obiectivele 
Fondului, eliminând posibilitatea inițierii unei tranzacții sub influenta factorilor de moment.” 
 
se modifică și devine: 
 



„• Riscul de piață - riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul OPCVM, fluctuație care 
poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau 
solvabilitatea unui emitent; 
• Riscul de contrapante - riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din posibilitatea ca o contrapante la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției; 
• Riscul de lichiditate - riscul ca o poziție din portofoliul OPCVM-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval 
de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea OPCVM de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 32/2012;. 
•Riscul operațional - riscul de pierdere pentru Fond care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care 
decurge din procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului. 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficienta politicii de 
administrare a riscului și notifica A.S.F. orice modificare a politicii de administrare a riscului.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 4.1,  
Regulile Fondului - Art. 4.1 - Caracteristici 
Contract de societate civila 
 
Alin. (9) 
„În situația în care valoarea unitară a activului net creste susținut pe o perioada de un an, Societatea poate solicita C.N.V.M. aprobarea conversiei 
unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unităților de fond să nu scadă sub valoarea unui Euro, la data efectuării 
conversiei.” 
 
se modifică și devine: 
 
Alin. (9) 
 „În situația în care valoarea unitară a activului net creste susținut pe o perioada de un an, Societatea poate solicita A.S.F. aprobarea conversiei 
unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unităților de fond să nu scadă sub echivalentul în lei al unui euro, la 
data efectuării conversiei.” 
 
„sa se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de Emisiune al fondului după ultima semnare a unui formular de adeziune-
subscriere” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 4.2,  
Regulile Fondului - Art. 4.2 - Emiterea și răscumpărarea unităților de fond 
 
„Persoanele fizice autorizate - PFA - sunt considerate investitori persoane fizice.” 
 
se modifică și devine:  
 
„Persoanele fizice autorizate - PFA - li se aplică aceleași prevederi ale documentelor ca și investitorilor persoane fizice. 
 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.1,  
Regulile Fondului - Art. 4.3.1, 
Subscrierea unităților de fond 
 
Alin. (2) 
Cererea de adeziune-subscriere la Fond cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și mi-am însușit prevederile Prospectului 
de emisiune al Fondului deschis de investiții OTP Euro Bond. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate 
civila.”  
Alin. (4) 
Odată cu completarea Cererii de adeziune-subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România S.A.  
Alin. (5) 
Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare, al distribuitorului OTP Bank România S.A.  
Alin. (6)  
Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în Euro, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice alta metoda de debitare 
automata. 
Alin. (15) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe fax sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. e-mail) Cererile de adeziune-
subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
Depozitarului, în vederea evidențierii operațiunilor în contul Fondului.” 
Alin. (24) 
„După fiecare operațiune de subscriere, la data alocării unităților de fond achiziționate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau 
prin e-mail securizat un certificat de investitor/ extras de cont care atestă participarea la Fond. Adresa la care se va transmite certificatul de 
investitor/extrasul de cont (fax, e-mail sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica 
„Adresa de Corespondenta” 
 



se modifică și devine: 
 
 Alin. (2) 
„Cererea de adeziune-subscriere la Fond cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de 
emisiune al Fondului deschis de investiții OTP Euro Bond. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate civila.” 
Alin. 4 
„Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Bank România S.A. se poate face numai în EURO, numai prin virament. Odată cu 
completarea Cererii de adeziune-subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România S.A. Costurile aferente contului 
curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului OTP Bank România S.A.” 
Alin. (5) 
„Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Asset Management România SAI S.A. se poate face în Euro prin ordin de plata în conturile 
Fondului, conturi deschise la bănci în acest scop. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data intrării în contul 
Fondului a sumei investite, iar numărul de unități de fond achiziționate se va calcula în funcție de aceasta data.” 
Alin. (6)  
„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în Euro, prin următoarele modalități: 

- ordin de plata din cont curent 
- virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice alta metoda de debitare automata a contului curent.” 

Alin. (15) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. fax) Cererile de adeziune-
subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula unitățile de fond cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a subscrie 
unități de fond. 
 
După alin. (16) se introduce un nou alineat: 
Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea « conform cu originalul », datata și semnata de ofițerul 
bancar, se transmite de către ofițerul bancar prin modalitatea menționată anterior la fiecare operațiune de subscriere. 
După alin. (20) se introduce un nou alineat: 
„În cazul în care subscrierea ulterioara se realizează prin Ordin de plata, ofițerul bancar va transmite către Societate prin modalitatea menționată 
mai sus: Ordinul de plata și Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea « conform cu originalul », 
datata și semnata de ofițerul bancar.” 
 Alin. (24)  
„După fiecare operațiune de subscriere, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea subscrierii, cel 
târziu în prima zi lucrătoare după emiterea unităților de fond. Adresa la care se va transmite confirmarea subscrierii (fax, e-mail sau adresa poștală) 
este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica „Adresa de Corespondenta” 
Se introduce un ultim alineat: 
„Se recomanda investitorilor să se informeze continuu cu privire la activitatea fondului și la modificările intervenite în cuprinsul prospectului de 
emisiune urmărind comunicatele transmise de aceasta prin intermediul mediilor de informare menționate în prezentul document.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.2,  
Regulile Fondului - Art. 4.3.2,- Răscumpărarea unităților de fond 
 
Alin. (13) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe fax sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. e-mail), Cererile de 
Răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar.” 
Alin. (14) 
„Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate, în 
original, la sediul Societății. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a 
răscumpăra unități de fond.” 
Alin. (16) 
„Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) 
bancar în contul curent deschis de investitor la OTP Bank România S.A.” 
Alin. (18) 
„Societatea de administrare transmite investitorului certificatul de investitor/ extrasul de cont ca urmare a răscumpărării, care conține informații 
privind numărul unităților de fond răscumpărate, contravaloarea unităților de fond răscumpărate și soldul final.” 
 
se modifică și devine:  
 
Alin. (13): 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. fax), Cererile de 
Răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a răscumpăra unități 
de fond.” 
Alin. (14): 
„Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate, în 
original, la sediul Societății.” 
Alin. (15) 
„Nu se efectuează plăți în numerar la sediul societății de administrare și ale distribuitorului.” 
Alin. (16)  
„Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) 



bancar în contul curent deschis de investitor menționat inițial în Cererea de adeziune - subscriere.” 
Alin. (18) 
„După fiecare operațiune de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea 
răscumpărării, cel târziu în prima zi lucrătoare după anularea unităților de fond. Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de 
cont (fax, e-mail sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica „Adresa de Corespondenta” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 5.1 
Regulile Fondului - Art. 5.1 Determinarea valorii activului total, activului net și a valorii unitare a activului net  
 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în 
conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. 98-101 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și a Dispunerilor 
de masuri C.N.V.M. nr. 02/06.02.09 și nr. 09/18.03.2010.” 
 
se modifică și devine: 
 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în 
conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. Dispunerilor de masuri C.N.V.M. nr. 02/06.02.09, nr. 
09/18.03.2010 și nr. 23/20.12.2012.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 5.2 
Regulile Fondului - Art. 5.2 Reguli de evaluarea activelor Fondului  
„1) Valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt 
evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerata piață principala a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul; 
 
(2) Valorile mobiliare tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, sunt evaluate la prețul mediu din ziua pentru care se 
efectuează calculul; 
(3) Atunci când sunt admise pe mai multe piețe reglementate, din România cât și dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau în 
calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelei valori 
mobiliare; 
(4) În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în alte valute liber convertibile decât moneda EURO, pentru transformarea în EURO 
se utilizează cursul de referință comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în cazul în care elementele de activ sunt 
denominate în valute pentru care BNR nu comunica curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat 
de Banca Centrala a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/rol comunicat de BNR în ziua pentru care se 
efectuează calculul. 
(5) În cazul instrumentelor pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, evaluarea acestora se face prin, metoda bazata pe 
recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. Aceasta metoda de evaluare va fi menținută cel 
puțin un an; 
(6) Deținerile în conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; 
(7) Depozitele constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenta care nu depășește 12 
luni, sunt evaluate folosind metoda bazata pe recunoașterea zilnica a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 
(8) Dacă se achiziționează în tranșe diferite valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată emise de același emitent, prețul 
luat în calcul va fi minimul dintre prețul de achiziție ponderat și ultima valoare contabilă pe acțiune; 
(9) Pentru valori mobiliare cu venit fix (obligațiuni, titluri de stat) admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un stat 
membru sau dintr-un stat nemembru, evaluarea se face la prețul de închidere al secțiunii de piață considerata piață principala a pieței respective; 
Aceasta metoda de evaluare va fi menținută cel puțin un an; 
(10) Valorile mobiliare care nu au fost tranzacționate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la prețul calculate conform art. 99 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 15/2004; 
(11) Evaluarea prevăzută la alin. (10) nu se aplică pentru valorile mobiliare suspendate de la tranzacționare în respectivul interval de timp, în cazul 
apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004. În acest caz, evaluarea va avea drept bază de 
calcul cel mai mic preț înregistrat pe piața în intervalul de 30 de zile anterior suspendării de la tranzacționare; 
(12) Instrumentele pieței monetare, altele decât cele de la art. 101 din Legea nr. 297/2004 se evaluează prin, metoda bazata pe recunoașterea 
zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 
(13) Titlurile de participare ale unui AOPC și/sau OPCVM aflate în portofoliul Fondului netranzacționate pe o piață reglementată, sunt evaluate la 
ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea și publicată, față de data pentru care se calculează valoarea activului net al Fondului. 
Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacționate pe o piață reglementată, se evaluează la prețul de Închidere al secțiunii de piață 
considerata piață principala a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul. 
(14) Sumele existente în contul curent la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi evaluate la valoare 0. 
(15) Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate vor fi 
evaluate la prețul calculat conform art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004; 
Orice alte instrumente financiare aflate în portofoliul Fondului vor fi evaluate conform reglementărilor C.N.V.M. în vigoare” 
 
se modifică și devine:  
 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează după cum urmează: 
 
(1) Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată 
sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un 
stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 

a) Instrumentele financiare derivate, titlurile de participare emise de OPC, sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative 



de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul; 
b) Instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pieței monetare sunt evaluate la prețul de închidere secțiunii de piață considerată piață 

principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative aferent zilei pentru 
care se efectuează calculul, 

 
(2) Instrumentele financiare menționate la alin. (1), admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, 
altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România, dintr-un stat 
membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în 
cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinată conform 
art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
(3) Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 

a) Instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și 
amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 

b) Instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către conducerea Societății de Administrare, care au la 
baza tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curenta a unui instrument financiar similar, metode de analiza a fluxului de 
numerar și de evaluare a opțiunilor etc.); 

c) Titlurile de participare emise de OPC vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată; 
 
(4) Instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (3). 
(5) Instrumentele financiare menționate la alin. (3) și alin. (4), emise de aceeași entitate dar achiziționate în transe diferite vor fi evaluate similar 
evaluării instrumentelor de la alin. (3). 
(6) Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. 
Sumele existente în conturile curente ale OPC la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea 
zero. 
(7) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului. 
(8) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere 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 scadență, 
dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada 
de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menționată pe toată durata depozitului. 
(9) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
perioada depozitului. 
(10) În cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin. (7) s-au efectuat încasări de dobânda înainte de scadenta, sumele astfel încasate sunt 
deduse din valoarea calculată conform. alin. (7). 
(11) În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în 
prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
Principiile de calcul pentru evaluarea valorii activelor din portofoliul fondului se aplică unitar și se mențin constante cel puțin un an” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 5.3 
Regulile Fondului - Art. 5.3 Valoarea activului net 
 
Alin. (3) 
 
„Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare se exprima în Euro, conform cu art. 109 alin. (1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.” 
 
se modifică și devine: 
 
Alin. (3) 
„Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare se exprima în Euro, în conformitate cu legislația în vigoare.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 6.1.1 
Regulile Fondului - Art. 6.1.1 Comisionul de subscriere 
 
Alin. (5) 
„Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automata a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări a 
documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile. 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă  

c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;” 

 
Alin. (8) 
„Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuiala a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de 



administrare a investițiilor.” 
  
se modifică și devine:  
 
Alin. (5): 
„Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automata a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări a 
documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile. 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă  

c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate  
f) Membrii Consiliul de Supraveghere/Membrii Directorat ai societăților membre Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
g) conturile individuale de investiții administrate de OTP Asset Management România SAI S.A.”  

 
Alin. (8) se muta la art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond, pct. 10. 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 6.2.  
Regulile Fondului - Art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond 
 
Pct. 3  
„Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor. Cheltuieli datorate SSIF-urilor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței 
monetare”; 
 
Pct. 5. 
„Cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004”; 
Pct. 9: 
„Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus).” 
 
se modifică și devine:  
 
 pct. 1. se introduce un ultim alineat 
 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății: 
„OTP Asset Management România SAI S.A. poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare 
încasat în funcție de tipul investitorului valoarea investita și perioada aferenta acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost 
suplimentar Fondului.” 
 
pct. 3 Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor 
„Cheltuieli datorate intermediarilor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare”; 
Pct. 5. Cheltuieli cu dobânzi, Cheltuieli cu dobânzi, 
„în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.” 
Pct. 9 ultimul rând: 
„Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic.” 
pct. 10: 
„Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuiala a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de 
administrare a investițiilor.” 
 
Prospectul de Emisiune - VIII, Regulile Fondului - IX. - REGIMUL FISCAL 
 
Alin. (5) și (6) 
 
„OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite 
către fiecare contribuabil, în scris, informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la 
data de 5 a lunii următoare trimestrului; 
 
Obligația calculării și virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă.” 
 
 se modifică și devine: 
„OTPAMR va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite către fiecare contribuabil, în scris, 
informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui an, până la sfârșitul lunii februarie a anului următor. 
Obligația investitorilor persoane fizice care au realizat câștig/pierdere obținut din transferul titlurilor de participare la FDI este ca până la data de 25 
mai a anului următor să depună declarația 200 privind câștigul net anual/pierderea netă anuală pentru anul anterior. 
Impozitul anual datorat de investitorii persoane fizice pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent, potrivit 
prevederilor art. 84 din Codul Fiscal în vigoare, pe baza declarației privind venitul realizat (Declarația 200)” 
 
Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului - VII - DISTRIBUITORII 
 
Alin. (1) 
„Activitatea de distribuție de unități de fond se face de către OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, sect. 1, tel: 



021 307 57 00; fax: 021 307 57 35, CUI 7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată la Registrul Bancar cu 
nr. RB-PJR-40-028/1995.” 
 
Alin. (2) 
„Distribuția se realizează prin intermediul unităților teritoriale a căror lista va fi afișată în permanenta pe pagina de internet a Societății: 
www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii: www.otpbank.ro.” 
 
se modifică și devine:  
 
Alin. (1)  
 
„Distribuirea unităților de fond se poate face direct de către societatea de administrare, prin intermediul agenților de distribuție, autorizați să 
presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în baza contractelor de distribuire pe care societatea de 
administrare le încheie cu aceștia, sub condiția avizării în prealabil de către A.S.F. a delegării activității de distribuție„ 
 
Alin. (2)  
„Societatea de administrare a încheiat contract de distribuire a unităților de fond cu OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești 
nr. 66-68, sect. 1, tel: 021 307 57 00; fax: 021 307 57 35, CUI 7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată 
la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-028/1995.” 
Alin. (3)  
„Activitatea de distribuție de unități de fond se realizează și prin intermediul unităților teritoriale ale OTP BANK ROMANIA S.A. a căror lista va fi 
afișată în permanenta pe pagina de internet a Societății: www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii: www.otpbank.ro.” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/43 / 27.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în baza prevederilor art. 131-133 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de 
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, 
analizând solicitarea societății OTP Asset Management România SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată  

cu nr. 6341/13.03.2013, nr. 6342/13.03.2013, nr. 6483/14.03.2013, nr. 7755/26.03.2013, nr. 7910/27.03.2013, nr. 5935/02.07.2013, 
nr. 8031/30.07.2013, nr. 16867/21.11.2013, nr. 17151/26.11.2013, nr. 18820/20.12.2013, nr. 18837/20.12.2013, nr. 3427/15.01.2014 
și nr. 13939/10.02.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni, în conformitate cu 
prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă  
a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 13939/10.02.2014. 
OTP Asset Management România SAI S.A. are obligația publicării acesteia în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe 
site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, urmând ca 
modificările autorizate, altele decât cele referitoare la metodele de evaluare a activelor fondului, să intre în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. 
Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, altele decât cele referitoare la 
metodele de evaluare a activelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare  
a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.  
OTP Asset Management România SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de 
24 de ore de la data publicării. 
Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni, în baza Dispunerii 
de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplica prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din OPC. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP Asset Management România SAI S.A.  
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

http://www.otpfonduri.ro/
http://www.otpbank.ro/
http://www.otpfonduri.ro/
http://www.otpbank.ro/


Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/43/27.02.2014 
 

Prospectul de Emisiune - Art. 1.3,  
Regulile Fondului - Art. 1.3 - Grupul Financiar 
 

„-OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP BROKER DE INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.” 

 
se modică și devine: 
 

„- OTP BANK ROMANIA S.A.; 
- OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.; 
- OTP CONSULTING S.R.L.; 
- OTP ADVISORS S.R.L. 
- OTP FACTORING S.R.L.” 

 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.1,  
Regulile Fondului - Art. 3.1 Dispoziții Generale 
 
Alin. (5).  
„Fondul este constituit la inițiativa OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în forma juridică de societate civilă particulară, fără personalitate 
juridică, în conformitate cu dispozițiile art. 1499 și urm. din Codul civil.” 
Alin. (6) 
„Fondul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară, ale Legii nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, statul membru de origine al Fondului este România.” 
 
se modifică și devine: 
 
„Fondul este constituit la inițiativa OTP Asset Management România S.A.I. S.A., în forma juridică de societate civilă particulară, fără personalitate 
juridică, în conformitate cu dispozițiile art. 1882 și următoarele din Codul Civil.” 
 
„Fondul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la societatea civilă particulară, ale OUG nr. 32/2012, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor A.S.F., statul membru de origine al Fondului este România.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.3  
Regulile Fondului Art. 3.3 - Profilul investitorului în Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO 
 
se completează și devine: 
 
După alin. (1) 
 
„Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din 
străinătate obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou 
intrate nu pot investi direct sau indirect în Fond.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.4,  
Regulile Fondului Art. 3.4 Durata recomandată a investițiilor 
 
Alin. (2)  
 
„Fondul nu-și propune să repartizeze periodic veniturile, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată conform 
reglementărilor în vigoare.” 
 
se modifică și devine: 
 
„Fondul nu distribuie dividende. Veniturile fondului rezultate din evoluția valorii activelor din portofoliul fondului sunt determinate zilnic, prin 
calcularea valorii activului net, acestea reflectându-se permanent în valoarea unitară a activului net calculată în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.5,  
Regulile Fondului - 3.5 - Politica de investiții 
 
„Fondul are ca politica de investiții plasarea resurselor preponderent în instrumente cu venit fix (obligațiuni de stat, municipale, corporative, titluri de 
stat etc.) emise de emitenți din Europa Centrala și de Est, depozite bancare etc.  
Categoriile de active menționate anterior nu sunt restrictive, fondul putând să investească și în alte categorii de active. Fondul nu intenționează să 
investească în acțiuni.  
Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare, OTP Asset Management 
România S.A.I. S.A. poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix emise de stat și diminuarea ponderii investițiilor în obligațiuni 



corporative în scopul protecției investitorilor. 
 Atingerea obiectivelor de investiții se poate realiza fie prin investiții directe în instrumentele financiare mai sus menționate, fie indirect, prin investiții 
în titluri de participare ale organisme de plasament colectiv care investesc preponderent în astfel de instrumente financiare. 
Politica de investiții va respecta condițiile de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte prevederi și 
restricții referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de către Fond. 
Investițiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzacționate pe piețele din România, urmând a fi luate în considerare și 
oportunitățile de investiție oferite de piețele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, state 
nemembre.“ 
 
se modifică și devine: 
 
 „Fondul are ca politica de investiții plasarea resurselor preponderent în instrumente cu venit fix (obligațiuni de stat, municipale, corporative, titluri 
de stat etc.) emise de emitenți din Europa Centrala și de Est, depozite bancare etc.  
Categoriile de active menționate anterior nu sunt restrictive, fondul putând să investească și în alte categorii de active, în conformitate cu 
instrumentele financiare menționate mai jos la litera A. Fondul nu intenționează să investească în acțiuni.  
Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila. În cazul unor condiții macroeconomice și ale pieței financiare, OTP Asset Management 
România S.A.I. S.A. poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix emise de stat și diminuarea ponderii investițiilor în obligațiuni 
corporative în scopul protecției investitorilor. 
Atingerea obiectivelor de investiții se poate realiza fie prin investiții directe în instrumentele financiare mai sus menționate, fie indirect, prin investiții 
în titluri de participare ale organisme de plasament colectiv care investesc preponderent în astfel de instrumente financiare. 
Politica de investiții a Fondului se va realiza având în vedere menținerea unui nivel scăzut spre mediu al riscului prin efectuarea de plasamente în 
condiții de diversificare, lichiditate și limitările prevăzute de legislația în vigoare, precum și orice alte prevederi și restricții referitoare la plasamentele 
ce pot fi efectuate de către Fond. 
Investițiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzacționate pe piețele din România, urmând a fi luate în considerare și 
oportunitățile de investiție oferite de piețele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, state 
nemembre(cu aprobarea/autorizarea prealabila A.S.F.). 
Fondul nu va investi în titlurile de participare emise de alte OPCVM/AOPC mai mult de 10% din activele sale“ 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.6,  
Regulile Fondului - Art. 3.6 - Categorii de active 
 
„Categoriile de active în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare.  
 
Principalele categorii de active în care se va investi sunt următoarele:  
 
●Obligațiuni - guvernamentale, corporatiste, municipale etc., pe diferite maturități; 
●Certificate de trezorerie; 
●Depozite bancare și certificate de depozit; 
●Instrumente financiare derivate: futures, forward, opțiuni, swap etc. atât pentru realizarea obiectivelor de investiții cât și pentru acoperirea riscului 
pozițiilor existente; 
●Titluri de participare ale OPCVM/AOPC menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea 297/2004; 
●Alte instrumente financiare, în condițiile legii.  
 
Ponderea acestor active în activul Fondului este subiect al reglementărilor C.N.V.M. în vederea reducerii riscului și protejării investitorilor, astfel:  
 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.  
(2) Expunerea Fondului la riscul de contrapante într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși:  

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul social în România sau într-un stat membru, sau, dacă 
acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise 
de către Uniunea Europeană, sau  

b) 5% din activele sale, în alte cazuri.  
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% sub condiția ca valoarea totală a deținerilor în fiecare din emitenții în 
care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor 
și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei 
supravegheri prudențiale.  
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina:  

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate,  
b) depozitele constituite la aceeași entitate, sau/și  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate, într-o 

proporție de peste 20% din activele sale. 
(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, dacă valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare sunt 
emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat nemembru, sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre.  
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către 
autoritățile publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, 
conform legislației, în active care, pe toata durata de viață a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de 
insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate. Valoarea 



totală a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului. 
(7) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3). 
(8) Limitele prevăzute la alin. (1)-(6) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise 
de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(6) nu pot depăși, în nici 
un caz, totalul de 35% din activele Fondului. 
(9) Prin Decizia nr. 501/26.05.2011, C.N.V.M. a autorizat Fondul să dețină, pe baza principiului dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în 
valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un 
organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre. Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței 
monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni 
să nu depășească 30% din totalul activelor sale.  
Societatea de administrare, individual sau acționând în legătură cu OPCVM-urile pe care le administrează, după caz poate deține o participație de 
maximum 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influente semnificative 
asupra luării deciziilor în AGA sau în consiliul de administrație. În cazul S.A.I., această limită se calculează cumulat pe toate OPCVM-urile pe care 
le administrează. 
  
Fondul nu poate deține mai mult de:  

a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;  
b) 10% din obligațiunile unui emitent;  
c) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM și/sau AOPC menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004; 
d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent;  
e) 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul 

emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea prevederilor Legii. 
  
Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
 
Fondul poate investi în titlurile altor OPCVM și/sau AOPC, menționate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, administrate, direct sau prin 
delegare, de Societate sau de către orice altă societate de care Societatea este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere 
substanțială, directă sau indirectă. Cu ocazia acestor investiții Societatea sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau 
răscumpărare în contul investiției. 
Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. 101 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 297/2004, cu condiția 
să nu plaseze mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași 
AOPC. 
Fondul investește în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor de investiții, cât și pentru acoperirea riscului pozițiilor 
existente.  
Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate mai sus, în 
conformitate cu prevederile art. 102 din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.“ 
 
se modifică și devine: 
 
„Categoriile de instrumente financiare în care Fondul investește sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. Ponderea acestor active în 
activul Fondului este subiect al reglementărilor A.S.F. în vederea reducerii riscului și protejării investitorilor. 
 
Investițiile fondului se efectuează exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active: 
 

a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 125 din 
Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru; 

b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață 
reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a 
pieței reglementate să fie aprobată de A.S.F.; 

 
c) valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca: 
1. condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață 

reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie 
aprobată de A.S.F.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
 
d) titluri de participare ale OPCVM sau AOPC cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), stabilite sau nu în state membre, cu 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
1. AOPC sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către A.S.F. cu aceea 

prevăzută de reglementările legale în vigoare, iar între A.S.F. și autoritatea competentă din statul de origine există încheiat un acord de 
cooperare; 

2. nivelul de protecție a investitorilor în respectivele AOPC este echivalent cu acela al investitorilor în 
OPCVM și, în special, regulile referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței 

monetare sunt similare prevederilor reglementărilor legale în vigoare; 
3. activitățile AOPC fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a operațiunilor 

din perioada de raportare; 
4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte OPCVM și/sau AOPC, în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor fondului 

sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte OPCVM și AOPC; 



e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 
luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o 
țară terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise de către 
Uniunea Europeană; 

f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață 
reglementată în sensul lit. a) și b), și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care OPCVM poate 
investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții; 

2. contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin 
categoriilor aprobate de A.S.F.; 

3. instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice și verificabile și pot fi, la inițiativa 
OPCVM, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar; 

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis 
determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a 
economiilor acestora, cu condiția ca acestea: 

1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca 
Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul 
dintre membrii componenți ai federației sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau 

2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la lit. a) și b); sau 
3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de o 

entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind echivalente cu cele prevăzute 
de legislația europeană; sau 

4. să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei 
protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate ale cărei capital și rezerve să se ridice 
la cel puțin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale, conform legislației europene aplicabile, sau o 
entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe 

societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară 
de finanțare. 

 
Fondul nu efectuează investiții în acțiuni. 
Fondul nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atesta deținerea acestora în conformitate cu prevederile art. 83. alin. (1), lit. c) din 
OUG nr. 32/2013. 
 
B. Diversificarea prudentă 
 
Ponderile maxime ale instrumentelor financiare în activul Fondului este subiect al reglementărilor A.S.F. în vederea reducerii riscului și protejării 
investitorilor, astfel:  
 
(1) Fondul nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. 
Fondul nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.  
(2) Expunerea Fondului la riscul de contrapante într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu 
poate depăși:  

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit cu sediul social în România sau într-un stat membru, sau, dacă 
acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către A.S.F. ca fiind echivalente acelora emise de 
către Uniunea Europeană, sau  

b) 5% din activele sale, în alte cazuri.  
(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a 
instrumentelor pieței monetare deținute de Fond în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească în nici un caz 
40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara 
piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.  
(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), Fondul nu poate combina într-o proporție de peste 20% din activele sale::  

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate,  
b) depozitele constituite la aceeași entitate, sau  
c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate. 

(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței 
monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță, sau de organisme publice 
internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre.  
(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o 
instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către 
autoritățile publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, 
conform legislației, în active care, pe toata durata de viață a obligațiunilor, vor acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de 
insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.  
(7) Daca Fondul deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea totală a 
acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor Fondului. 
(8) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru apl icarea limitei de 40% 
menționată la alin. (3). 
9) Limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise 
de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși, în nici 
un caz, totalul de 35% din activele Fondului. 



 
Fondul nu poate deține mai mult de:  

a) 10% din obligațiunile unui emitent;  
b) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM sau AOPC, menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012; 
c) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent;  

 
Limitele prevăzute la punctele a), b) și c) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței 
monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  
Fondul poate investi în titlurile altor OPCVM și/sau AOPC administrate, direct sau prin delegare, de Societate sau de către orice altă societate de 
care Societatea este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă. Cu ocazia acestor investiții 
Societatea sau cealaltă societate nu va percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiției. Organismele de plasament 
colectiv în care va investi fondul vor percepe un comision de administrare de maximum 5% pe an din activul total al respectivului organism de 
plasament colectiv. 
Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția să nu 
plaseze mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași OPCVM, respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași AOPC. 
Fondul investește în instrumente financiare derivate atât pentru realizarea obiectivelor de investiții, cât și pentru acoperirea riscului pozițiilor 
existente.  
Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate mai sus, în 
conformitate cu prevederile art. 83 din OUG nr. 32/2012.“ 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.6,  
Regulile Fondului - Art. 3.6 - Depășiri 
 
se completează și devine: 
 
„În cazul în care limitele de deținere a instrumentelor financiare, astfel cum sunt prevăzute de reglementările legale în vigoare sunt depășite, din 
motive independente de controlul Fondului acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, masuri de remediere în cel 
mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de unități de fond. 
 
Prin Decizia nr. 501/26.05.2011,C.N.V.M., a autorizat fondul deschis de investiții OTP Obligațiuni să dețină până la 100% din activele sale în valori 
mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism 
public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre.  
 
Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin a șase emisiuni diferite, cu 
condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale.  
Fondul nu intenționează să investească mai mult de 35% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau 
garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai 
multe state membre.“ 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.7,  
Regulile Fondului - Art. 3.7 - Conturi curente și dețineri de numerar  
 
Ultimul alineat: 
 
„C.N.V.M. poate aproba ca Fondul să depășească limitele de investiții stabilite prin reglementările C.N.V.M. timp de șase luni de la data autorizării 
acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.” 
 
Se elimină. 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.8,  
Regulile Fondului - Art. 3.8 - Împrumuturi 
 
Ultimul alineat: 
„Fondul poate achiziționa moneda străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproce acoperite (back-to-back). Toate operațiunile 
Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare.” 
 
se modifică și devine:  
„Fondul poate achiziționa moneda străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproce acoperite (back-to-back), cu respectarea 
prevederilor art. 103 din OUG nr. 32/2012. Toate operațiunile Fondului vor respecta regimul operațiunilor valutare.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.10,  
Regulile Fondului - Art. 3.1.0 - Persoane responsabile cu analiza investițiilor 
 
„Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite în Cadrul General de investiții aprobat de către Consiliul de Supraveghere al 
Societății. Deciziile investiționale sunt luate de către Direcția de Investiții, cu aprobarea Directoratului societății. Managerul de portofoliu participa 
activ la analizarea și susținerea propunerilor de investiții.” 
 
se modifică și devine:  
 
„Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite în Cadrul General de Investiții aprobat de către Consiliul de Supraveghere al 



Societății. Deciziile investiționale sunt luate de către Direcția de Investiții în conformitate cu Cadrul General de Investiții și prevederile Prospectului 
de emisiune. Managerul de portofoliu participa activ la analizarea și susținerea propunerilor de investiții“ 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 3.11,  
Regulile Fondului - Art. 3.11 - Riscuri și politici de administrare a riscurilor,  
 
„• Riscul de piață (sistemic) - caracterizează întreaga piață și nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistemic este generat de modificări ale 
factorilor macroeconomici, politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piața în ansamblul ei.  
• Riscul de decontare - reprezintă riscul ca o contrapante să nu își îndeplinească obligația de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii 
acesteia, în conformitate cu termenii tranzacției efectuate, chiar dacă a fost îndeplinită obligația de livrare a banilor/instrumentelor financiare, 
conform înțelegerii. 
• Riscul de lichiditate - consta în riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar sau alte active fără a afecta 
semnificativ prețul acestuia. 
 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. își propune implementarea unei politici de investiție disciplinata, în conformitate cu obiectivele 
Fondului, eliminând posibilitatea inițierii unei tranzacții sub influenta factorilor de moment.” 
 
se modifică și devine: 
 
„• Riscul de piață - riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul OPCVM, fluctuație care 
poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau 
solvabilitatea unui emitent; 
• Riscul de contrapante - riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din posibilitatea ca o contrapante la o tranzacție să nu își îndeplinească 
obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției; 
• Riscul de lichiditate - riscul ca o poziție din portofoliul OPCVM-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval 
de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea OPCVM de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 32/2012;. 
•Riscul operațional - riscul de pierdere pentru Fond care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și 
deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care 
decurge din procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului. 
OTP Asset Management România S.A.I. S.A. evaluează, monitorizează și revizuiește periodic caracterul adecvat și eficienta politicii de 
administrare a riscului și notifica A.S.F. orice modificare a politicii de administrare a riscului.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 4.1,  
Regulile Fondului - Art. 4.1 - Caracteristici 
Contract de societate civila 
  
Se introduce un nou punct: 
„sa se informeze continuu despre modificările intervenite în Prospectul de Emisiune al fondului după ultima semnare a unui formular de adeziune-
subscriere” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 4.2,  
Regulile Fondului - Art. 4.2 - Emiterea și răscumpărarea unităților de fond 
 
„Persoanele fizice autorizate - PFA - sunt considerate investitori persoane fizice.” 
 
se modifică și devine:  
 
„Persoanele fizice autorizate - PFA - li se aplică aceleași prevederi ale documentelor ca și investitorilor persoane fizice. 
 
Având în vedere prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Actul de conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate 
obținute de persoanele aflate sub jurisdicția Statelor Unite al Americii, emis de Guvernul Statelor Unite ale Americii, persoanele nou intrate nu pot 
investi direct sau indirect în Fond.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.1,  
Regulile Fondului - Art. 4.3.1, 
Subscrierea unităților de fond 
 
Alin. (2) 
Cererea de adeziune-subscriere la Fond cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și mi-am însușit prevederile Prospectului 
de emisiune al Fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate 
civila.”  
Alin. (4) 
Odată cu completarea Cererii de adeziune-subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România S.A.  
Alin. (5) 
Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare, al distribuitorului OTP Bank România S.A.  
Alin. (6)  
Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice alta metoda de debitare 
automata. 
Alin. (15) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe fax sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. e-mail) Cererile de adeziune-



subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
Depozitarului, în vederea evidențierii operațiunilor în contul Fondului.” 
Alin. (24) 
„După fiecare operațiune de subscriere, la data alocării unităților de fond achiziționate, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau 
prin e-mail securizat un certificat de investitor/ extras de cont care atestă participarea la Fond. Adresa la care se va transmite certificatul de 
investitor/extrasul de cont (fax, e-mail sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica 
„Adresa de Corespondenta” 
 
se modifică și devine: 
 
 Alin. (2) 
„Cererea de adeziune-subscriere la Fond cuprinde mențiunea: „Prin prezenta certific că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de 
emisiune al Fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni. Prin semnarea acestei Cereri, înțeleg să devin parte a contractului de societate civila.” 
Alin. (4) 
„Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Bank România S.A. se poate face numai în lei, numai prin virament. Odată cu completarea 
Cererii de adeziune-subscriere, investitorul consimte să-și deschidă cont curent la OTP Bank România S.A. Costurile aferente contului curent sunt 
în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului OTP Bank România S.A.” 
Alin. (5) 
„Plata unităților de fond subscrise prin intermediul OTP Asset Management România SAI S.A. se poate face în lei prin ordin de plata în conturile 
Fondului, conturi deschise la bănci în acest scop. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data intrării în contul 
Fondului a sumei investite, iar numărul de unități de fond achiziționate se va calcula în funcție de aceasta data.” 
Alin. (6)  
„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin următoarele modalități: 

- ordin de plata din cont curent 
- virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice alta metoda de debitare automata a contului curent.” 

Alin. (15) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. fax) Cererile de adeziune-
subscriere înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula unitățile de fond cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a subscrie 
unități de fond. 
După alin. (16) se introduce un nou alineat: 
Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea « conform cu originalul », datata și semnata de ofițerul 
bancar, se transmite de către ofițerul bancar prin modalitatea menționată anterior la fiecare operațiune de subscriere. 
 
După alin. (20) se introduce un nou alineat: 
„În cazul în care subscrierea ulterioara se realizează prin Ordin de plata, ofițerul bancar va transmite către Societate prin modalitatea menționată 
mai sus: Ordinul de plata și Copia actului de identitate cu fotografie a titularului și/sau împuternicitului, cu mențiunea « conform cu originalul », 
datata și semnata de ofițerul bancar.” 
 Alin. (24)  
„După fiecare operațiune de subscriere, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea subscrierii, cel 
târziu în prima zi lucrătoare după emiterea unităților de fond. Adresa la care se va transmite confirmarea subscrierii (fax, e-mail sau adresa poștală) 
este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica „Adresa de Corespondenta” 
Se introduce un ultim alineat: 
„Se recomanda investitorilor să se informeze continuu cu privire la activitatea fondului și la modificările intervenite în cuprinsul prospectului de 
emisiune urmărind comunicatele transmise de aceasta prin intermediul mediilor de informare menționate în prezentul document.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 4.2.2,  
Regulile Fondului - Art. 4.3.2,- Răscumpărarea unităților de fond 
 
Alin. (13) 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe fax sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. e-mail), Cererile de 
Răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar.” 
Alin. (14) 
„Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate, în 
original, la sediul Societății. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a 
răscumpăra unități de fond.” 
Alin. (16) 
„Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) 
bancar în contul curent deschis de investitor la OTP Bank România S.A.” 
Alin. (18) 
„Societatea de administrare transmite investitorului certificatul de investitor/ extrasul de cont ca urmare a răscumpărării, care conține informații 
privind numărul unităților de fond răscumpărate, contravaloarea unităților de fond răscumpărate și soldul final.” 
 
se modifică și devine:  
 
Alin. (13): 
„Distribuitorii au obligația de a transmite zilnic Societății, pe e-mail sau orice alt mijloc de comunicare la distanta (de ex. fax), Cererile de 
Răscumpărare înregistrate în cursul fiecărei zile, împreună cu documentele aferente. Aceste documente vor fi transmise ulterior de către Societate 
către Depozitar. În baza datelor primite, Societatea va calcula sumele cuvenite investitorilor care și-au manifestat opțiunea de a răscumpăra unități 



de fond.” 
Alin. (14): 
„Săptămânal, în funcție de prevederile contractului de distribuție, distribuitorul va transmite documentele aferente răscumpărărilor efectuate, în 
original, la sediul Societății.” 
Alin. (15) 
„Nu se efectuează plăți în numerar la sediul societății de administrare și ale distribuitorului.” 
Alin. (16)  
„Plata unităților de fond răscumpărate se face în baza Cererii de Răscumpărare și în baza instrucțiunilor Societății numai prin virament (transfer) 
bancar în contul curent deschis de investitor menționat inițial în Cererea de adeziune - subscriere.” 
Alin. (18) 
„După fiecare operațiune de răscumpărare, Societatea va remite investitorului prin fax, prin poștă sau prin e-mail securizat confirmarea 
răscumpărării, cel târziu în prima zi lucrătoare după anularea unităților de fond. Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de 
cont (fax, e-mail sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune-subscriere la rubrica „Adresa de Corespondenta” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 5.1 
Regulile Fondului - Art. 5.1 Determinarea valorii activului total, activului net și a valorii unitare a activului net  
 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în 
conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. 98-101 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și a Dispunerilor 
de masuri C.N.V.M. nr. 02/06.02.09 și nr. 09/18.03.2010.” 
 
se modifică și devine  
 
„Valoarea totală a activelor Fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în 
conformitate cu prevederile prezentului Prospect, cu respectarea prevederilor art. Dispunerilor de masuri C.N.V.M. nr. 02/06.02.09, nr. 
09/18.03.2010 și nr. 23/20.12.2012.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 5.2 
Regulile Fondului - Art. 5.2 Reguli de evaluarea activelor Fondului  
„1) Valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt 
evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerata piață principala a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul; 
 (2) Valorile mobiliare tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate sunt evaluate la prețul mediu din ziua pentru care se 
efectuează calculul; 
 (3) Atunci când sunt admise pe mai multe piețe reglementate, din România cât și dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau în 
calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelei valori 
mobiliare; 
 (4) În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință 
comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în cazul în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care BNR 
nu comunica curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrala a țării în moneda 
căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/rol comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul. 
 (5) În cazul instrumentelor pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, evaluarea acestora se face similar cu modul de calcul 
al instrumentelor cu venit fix (de exemplu certificat de depozit), metoda bazata pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la 
data efectuării plasamentului. Aceasta metoda de evaluare va fi menținută cel puțin un an; 
 (6) Deținerile în conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul; 
(7) Depozitele constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenta care nu depășește 12 
luni, sunt evaluate folosind metoda bazata pe recunoașterea zilnica a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. 
 (8) Dacă se achiziționează în tranșe diferite valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată emise de același emitent, prețul 
luat în calcul va fi minimul dintre prețul de achiziție ponderat și ultima valoare contabilă pe acțiune; 
 (9) Pentru valori mobiliare cu venit fix (obligațiuni, titluri de stat) evaluarea se face similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, metoda 
bazata pe recunoașterea zilnica a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; 
 (10) Valorile mobiliare care nu au fost tranzacționate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la prețul calculat conform art. 99 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 15/2004; 
 (11) Evaluarea prevăzută la alin. (10) nu se aplică pentru valorile mobiliare suspendate de la tranzacționare în respectivul interval de timp, în cazul 
apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004. În acest caz, evaluarea va avea drept bază de 
calcul cel mai mic preț înregistrat pe piața în intervalul de 30 de zile anterior suspendării de la tranzacționare; 
 (12) Instrumentele pieței monetare, altele decât cele de la art. 101 din Legea nr. 297/2004 se evaluează similar cu modul de calcul al 
instrumentelor cu venit fix; 
 (13) Titlurile de participare ale unui AOPC și/sau OPCVM aflate în portofoliul Fondului netranzacționate pe o piață reglementată, sunt evaluate la 
ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea și publicată, față de data pentru care se calculează valoarea activului net al Fondului. 
Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacționate pe o piață reglementată, se evaluează la prețul de Închidere al secțiunii de piață 
considerata piață principala a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul. 
 (14) Sumele existente în contul curent la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi evaluate la valoare 0. 
 (15) Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate vor fi 
evaluate la prețul calculat conform art. 99 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004; 
Orice alte instrumente financiare aflate în portofoliul Fondului vor fi evaluate conform reglementărilor C.N.V.M. în vigoare.” 
 
se modifică și devine:  
 
„Valoarea total activelor Fondului se calculează după cum urmează: 
 



(1) Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată 
sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un 
stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 

a)Instrumentele financiare derivate, titlurile de participare emise de OPC, sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată 
piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative 
de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul; 

b) Instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și 
amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, 

 
(2) Instrumentele financiare menționate la alin. (1) lit. a), admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor 
sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România, dintr-
un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat 
în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinată conform 
art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se 
efectuează calculul. 
(3) Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât 
piețele reglementate inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru sunt evaluate astfel: 

a) Instrumentele financiare cu venit fix, instrumentele pieței monetare sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și 
amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, 

b) Instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele 
internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către conducerea Societății de Administrare, care au la 
baza tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curenta a unui instrument financiar similar, metode de analiza a fluxului de 
numerar și de evaluare a opțiunilor etc.); 

c) Titlurile de participare emise de OPC vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată; 
 
(4) Instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât 
piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (3). 
(5) Instrumentele financiare menționate la alin. (3) și alin. (4), emise de aceeași entitate dar achiziționate în transe diferite vor fi evaluate similar 
evaluării instrumentelor de la alin. (3). 
(6) Deținerile din conturile curente sunt evaluate prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. 
Sumele existente în conturile curente ale OPC la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea 
zero. 
(7) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului. 
(8) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere 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 scadență, 
dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada 
de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menționată pe toată durata depozitului. 
(9) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toata 
perioada depozitului. 
(10) În cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin. (7) s-au efectuat încasări de dobânda înainte de scadenta, sumele astfel încasate sunt 
deduse din valoarea calculată conform. alin. (7). 
 (11) În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în 
prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
Principiile de calcul pentru evaluarea valorii activelor din portofoliul fondului se aplică unitar și se mențin constante cel puțin un an.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 5.3 
Regulile Fondului - Art. 5.3 Valoarea activului net 
 
Alin. (3) 
 
„Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare se exprima în lei, conform cu art. 109 alin. (1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.” 
 
se modifică și devine: 
 
Alin. 3 
„Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare se exprima în LEI, în conformitate cu legislația în vigoare.” 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 6.1.1 
Regulile Fondului - Art. 6.1.1 Comisionul de subscriere 
 
Alin. (5) 
 
„Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automata a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări a 
documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile. 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă  

c) investitori instituționali; 



d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;” 

 
Alin. (8) 
 
„Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuiala a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de 
administrare a investițiilor.” 
  
se modifică și devine:  
 
Alin. (5): 
 
„Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori: 

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automata a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări a 
documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile. 

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin 
conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă  

c) investitori instituționali; 
d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate  
f) Membrii Consiliul de Supraveghere/Membrii Directorat ai societăților membre Grupului OTP, din România și/sau din străinătate; 
g) conturile individuale de investiții administrate de OTP Asset Management România SAI S.A.”  

 
Alin. (8) se muta la art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond, pct. 10. 
 
Prospectul de Emisiune - Art. 6.2.  
Regulile Fondului - Art. 6.2 Cheltuieli suportate de Fond 
 
Pct. 3  
„Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor. Cheltuieli datorate SSIF-urilor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței 
monetare (maximum 1% din valoarea tranzacției)”; 
Pct. 5. 
„Cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile impuse de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004”; 
Pct. 9: 
„Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli decât cele descrise mai sus).” 
 
se modifică și devine:  
 
 pct. 1. se introduce un ultim alineat 
 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății: 
„OTP Asset Management România SAI S.A. poate acorda investitorilor rambursări (în sensul de comisioane) din comisionul de administrare 
încasat în funcție de tipul investitorului valoarea investita și perioada aferenta acesteia. Acordarea acestui tip de rambursare nu implica nici un cost 
suplimentar Fondului.” 
 
pct. 3 Cheltuieli cu comisioane datorate intermediarilor 
„Cheltuieli datorate intermediarilor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare”; 
Pct. 5. Cheltuieli cu dobânzi, Cheltuieli cu dobânzi, 
„în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.” 
Pct. 9 ultimul rând: 
„Cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic.” 
pct. 10: 
„Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuiala a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de 
administrare a investițiilor.” 
 
Prospectul de Emisiune - VIII, Regulile Fondului - IX. - REGIMUL FISCAL 
 
Alin. (5) și (6) 
 
„OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite 
către fiecare contribuabil, în scris, informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la 
data de 5 a lunii următoare trimestrului; 
 
Obligația calculării și virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă.” 
 
 se modifică și devine: 
„OTPAMR va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite către fiecare contribuabil, în scris, 
informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui an, până la sfârșitul lunii februarie a anului următor. 
Obligația investitorilor persoane fizice care au realizat câștig/pierdere obținut din transferul titlurilor de participare la FDI este ca până la data de 25 
mai a anului următor să depună declarația 200 privind câștigul net anual/pierderea netă anuală pentru anul anterior. 
Impozitul anual datorat de investitorii persoane fizice pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent, potrivit 



prevederilor art. 84 din Codul Fiscal în vigoare, pe baza declarației privind venitul realizat (Declarația 200)” 
 
Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului - VII - DISTRIBUITORII 
 
Alin. (1) 
„Activitatea de distribuție de unități de fond se face de către OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, sect. 1, tel: 
021 307 57 00; fax: 021 307 57 35, CUI 7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată la Registrul Bancar cu 
nr. RB-PJR-40-028/1995.” 
Alin. (2) 
„Distribuția se realizează prin intermediul unităților teritoriale a căror lista va fi afișată în permanenta pe pagina de internet a Societății: 
www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii: www.otpbank.ro.” 
se modifică și devine:  
Alin. (1)  
„Distribuirea unităților de fond se poate face direct de către societatea de administrare, prin intermediul agenților de distribuție, autorizați să 
presteze activități de distribuție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în baza contractelor de distribuire pe care societatea de 
administrare le încheie cu aceștia, sub condiția avizării în prealabil de către A.S.F. a delegării activității de distribuție„ 
Alin. (2)  
„Societatea de administrare a încheiat contract de distribuire a unităților de fond cu OTP BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, str. Buzești 
nr. 66-68, sect. 1, tel: 021 307 57 00; fax: 021 307 57 35, CUI 7926069, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10296/1990 și înregistrată 
la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-028/1995.” 
Alin. (3)  
„Activitatea de distribuție de unități de fond se realizează și prin intermediul unităților teritoriale ale OTP BANK ROMANIA S.A. a căror lista va fi 
afișată în permanenta pe pagina de internet a Societății: www.otpfonduri.ro și pe pagina de internet a băncii: www.otpbank.ro.” 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. A/44 / 28.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/9380/31.01.2014, completată 

prin adresa nr. RG/17273/20.02.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în conformitate cu prevederile Deciziei nr. A/77/30.01.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul CHITIC MARIUS-LAURENȚIU, având Atestatul profesional nr. 7/13.02.2014, în calitate de agent 
delegat în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului CHITIC MARIUS-LAURENȚIU în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat,  
cu nr. PFR02ADEL/081016. 
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR, 
Radu TOIA 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. A/9 / 25.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu dispozițiile art. 70 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților 
de administrare a investițiilor, organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13824/15.10.2013, completată prin 



adresele nr. A-15531/07.11.2013, nr. A/499/07.01.2014, nr. A/507/07.01.2014 și nr. A/10186/03.02.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează modificările documentelor care au stat la baza avizării Băncii Comerciale Române S.A. în calitate de depozitar, 
în conformitate cu Extrasul din Regulamentul de Funcționare al BCR - Ediția 5 - Revizia nr. 2/2013 și nr. 8/2014 și Procedura  
nr. B00269.2-2013 - „Activitatea de Depozitare a activelor Organismelor de Plasament Colectiv”, cu privire la activitatea Biroului 
Servicii Titluri și Echipa Custodie și Depozitare, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către Banca Comercială Română S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția anexei. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AVIZ NR. A/10 / 25.02.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu dispozițiile art. 70 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților 
de administrare a investițiilor, organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

analizând cererea BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A/13824/21.06.2013, 
completată prin adresele înregistrate cu nr. A/6698/11.07.2013, nr. A/7511/23.07.2013, nr. A/12108/20.09.2013, nr. A/13313/08.10.2013, 
nr. 15133/31.10.2013, nr. A/15300/04.11.2013, nr. A/16572/19.11.2013, nr. A/1833/10.01.2014, și nr. A/10184/03.02.2014, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează modificările documentelor care au stat la baza avizării BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. în calitate de 
depozitar, în conformitate cu Instrucțiunea N6I25 - „Servicii Depozitare”, Instrucțiunea N11I12 -„ Controlul activității de depozitare” și 
Directiva N1D11 - „Directiva Titluri” în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și va fi publicat  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/140 / 24.02.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 10/09.01.2014 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 2774/40/2013 prin care s-a dispus intrarea în faliment 

a S.C. ASCON S.A. Botoșani și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de  

S.C. ASCON S.A. Botoșani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ASCON S.A. Botoșani (CUI:609853) începând cu 
data de 25.02.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/141 / 24.02.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 10/09.01.2014 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 2774/40/2013 prin care s-a dispus intrarea în faliment 

a S.C. ASCON S.A. Botoșani și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 
având în vedere Decizia nr. A/140/24.02.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ASCON S.A. 

Botoșani, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de  

S.C. ASCON S.A. Botoșani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. ASCON S.A. Botoșani (CUI:609853) începând cu data de 25.02.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/142 / 24.02.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 3433/10.12.2013 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 79/1285/2013 prin care s-a dispus 

intrarea în faliment a S.C. SOMEȘ S.A. Dej și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de  

S.C. SOMEȘ S.A. Dej, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața valorilor mobiliare necotate ce utilizează suportul electronic și de comunicare al BVB 
acțiunile emise de S.C. SOMEȘ S.A. Dej (CUI:199800) începând cu data de 25.02.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/143 / 24.02.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința civilă nr. 3433/10.12.2013 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 79/1285/2013 prin care s-a dispus 

intrarea în faliment a S.C. SOMEȘ S.A. Dej și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 
având în vedere Decizia nr. A/142/24.02.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SOMEȘ S.A. Dej, 



în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de  

S.C. SOMEȘ S.A. Dej, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. SOMEȘ S.A. Dej (CUI:199800) începând cu data de 25.02.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/144 / 25.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. 

Slatina pentru data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, 
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013,  
validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație 
de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de 
gestiune a administratorilor, aprobarea datei 22.05.2013 ca dată de înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept  
dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își pot exercita 
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, a fost 12.04.2013; 

- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș 
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina 
convocată pentru data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate a fi 
introduse pe ordinea de zi au fost, printre altele: 

„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 

- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară  
a Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent,  
punctul aflat pe ordinea de zi a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către 
acționari, astfel încât punctul ce viza alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina 
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor Romanian 
Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea unui 
nou Consiliu de Administrație al S.C. Altur S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă ținând cont de motivațiile invocate 
de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate direct sau indirect prin 
persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență 
reprezentanții acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 

- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, 
alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul 
C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului 
cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care  
nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina, 
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social al 
emitentului, iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social al 
emitentului. Deținerea însumată a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel 
îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu 
deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ urma  
a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor Consiliului 
de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, lipsită de efect, 
la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului de Administrație 
prin metoda votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2) din Regulamentul 
C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 



Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare a AGOA 
având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de 
către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) 
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Luminița Tîru întrucât în ședința Consiliului de Administrație 
din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin 
metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius  
în condițiile în care convocarea adunării generale a acționarilor era obligatorie, iar conduita sa a fost de natură a leza drepturile 
conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. Altur S.A. Slatina și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de 
prerogative, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei doamna Luminița Tîru în calitate de membru al Consiliului de 
Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Luminița Tîru la adresa de la art. 1 și S.C. Altur S.A. cu sediul în Slatina, jud. Olt, 
str. Pitești nr. 114, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/145 / 25.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. 

Slatina pentru data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, 
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013,  
validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație 
de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de 
gestiune a administratorilor, aprobarea datei 22.05.2013 ca dată de înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept  
dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își pot exercita 
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, a fost 12.04.2013; 

- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș 
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina 
convocată pentru data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate  
a fi introduse pe ordinea de zi au fost, printre altele: 

„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 

- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent, 
punctul aflat pe ordinea de zi a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către 
acționari, astfel încât punctul ce viza alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina 
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor Romanian 



Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea unui 
nou Consiliu de Administrație al S.C. Altur S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă ținând cont de motivațiile invocate 
de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate direct sau indirect prin 
persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență 
reprezentanții acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 

- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, 
alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul 
C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului 
cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care  
nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina, 
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social al 
emitentului, iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social al 
emitentului. Deținerea însumată a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel 
îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu 
deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ urma  
a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor Consiliului 
de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, lipsită de 
efect, la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului de 
Administrație prin metoda votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2)  
din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 

Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al S.C. Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare a 
AGOA având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată 
de către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. 
(11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Bunu Cristi Antonel întrucât: 
- prin conduita sa, în calitate de președinte al ședinței AGOA din data de 29.04.2013, a condus la lipsirea de efect a solicitării 

acționarilor SIF Oltenia și Mancaș Cătălin de completare a ordinii de zi cu punctul ce viza „Alegerea Consiliului de Administrație 
prin metoda votului cumulativ; 

- în ședința Consiliului de Administrație din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi 
„Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii Romanian 
Opportunities Fund și Machek Nutu Marius în condițiile în care convocarea adunării generale a acționarilor era obligatorie,  
iar conduita sa a fost de natură a leza drepturile conferite de deținerile de acțiuni S.C. Altur S.A. Slatina și de a aduce prejudicii 
deținătorilor acestora. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de 
prerogative, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Antonel Cristi Bunu, Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Antonel Cristi Bunu la adresa de la art. 1 și S.C. Altur S.A. cu sediul în Slatina, 
jud. Olt, str. Pitești nr. 114, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/146 / 25.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- în data de 27.03.2013 a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Altur S.A. 

Slatina pentru data de 29/30.04.2013, având pe ordinea de zi, printre altele: aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012, 
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2013,  
validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital în anul 2012 și aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație 
de a efectua investiții financiare la societăți tranzacționate și netranzacționate pe piața de capital, în anul 2013, descărcarea de 
gestiune a administratorilor, aprobarea datei 22.05.2013 ca dată de înregistrare. Data de 16.04.2013 a fost stabilită drept  
dată de referință; 

- conform informațiilor publicate în convocatorul AGOA S.C. Altur S.A. Slatina, data limită până la care acționarii își pot exercita 
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, a fost 12.04.2013; 

- în data de 16.04.2013 a fost publicat raportul curent privind completarea, la cererea acționarilor SIF Oltenia și a dlui Cătălin Mancaș 
care au împreună o deținere mai mare de 10% din capitalul social al societății, a ordinii de zi a AGOA S.C. Altur S.A. Slatina 
convocată pentru data de 29/30.04.2013, cu un număr de 11 puncte. Conform acestui raport curent, punctele solicitate  
a fi introduse pe ordinea de zi au fost, printre altele: 

„10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație; 
11. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.”; 

- în data de 29.04.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară  
a Acționarilor S.C. Altur S.A. Slatina ce a avut loc în data de 29.04.2013, la prima convocare. Conform acestui raport curent, 
punctul aflat de pe ordinea de zi a adunării care privea revocarea membrilor Consiliului de Administrație a fost respins de către 
acționari, astfel încât punctul ce viza alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ a rămas fără obiect; 

- în data de 23.08.2013 a fost publicat un raport curent cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina 
din data de 22.08.2013, prin intermediul căruia societatea a informat asupra faptului că „solicitarea acționarilor Romanian 
Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de a fi convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea unui 
nou Consiliu de Administrație al S.C. ALTUR S.A. prin metoda votului cumulativ, să fie respinsă, ținând cont de motivațiile 
invocate de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație pentru repetatele cereri ale unor acționari formulate direct sau 
indirect prin persoane interpuse. 
Consiliul de Administrație actual a fost ales prin metoda votului cumulativ la data de 21.02.2012 și are în componență 
reprezentanții acționarilor, inclusiv a celor care au solicitat prezenta convocare.”; 

- potrivit dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital „membrii Consiliului de Administrație al societăților 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, 
alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu”, iar conform prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul 
C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare „... Aplicarea acestei metode (n.n. metoda votului 
cumulativ) este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care  
nu au dețineri semnificative.” 

Conform datelor deținute, la data formulării cererii adresate Consiliului de Administrație al S.C. Altur S.A. Slatina, 
acționarul Romanian Opportunities Fund deținea un pachet de 79.203.500 de acțiuni, reprezentând 9,6075% din capitalul social al 
emitentului, iar dl Machek Nutu Marius deținea un pachet de 4.113.400 de acțiuni, reprezentând 0,4989% din capitalul social al 
emitentului. Deținerea însumată a celor doi acționari era de 10,1064% din capitalul social al emitentului, constatându-se astfel 
îndeplinirea condițiilor legale cu privire la deținere, acționarii fiind astfel în drept să formuleze această solicitare. În conformitate cu 
deținerea însumată a celor doi acționari, alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ urma  
a se face în mod obligatoriu. 

În considerarea faptului că solicitarea formulată de SIF Oltenia și de dl Cătălin Mancaș de alegere a membrilor Consiliului 
de Administrație al S.C. Altur S.A. aflată pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor din aprilie 2013 a fost, în fapt, lipsită de 
efect, la momentul solicitării acționarilor Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius de alegere a Consiliului de 
Administrație prin metoda votului cumulativ din luna iulie 2013 nu se putea invoca incidența prevederilor art. 124 alin. (2)  
din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. 

Prin respingerea de către Consiliul de Administrație al S.C. Altur S.A. întrunit în data de 22.08.2013, de convocare a AGOA 
având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de 
către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius, au fost încălcate prevederile art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) 
din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Mihai Brânză întrucât în ședința Consiliului de Administrație 
din data de 22.08.2013 a votat neconvocarea AGOA având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea Consiliului de Administrație prin 
metoda votului cumulativ”, la solicitarea formulată de către acționarii Romanian Opportunities Fund și Machek Nutu Marius  
în condițiile în care convocarea adunării generale a acționarilor era obligatorie, iar conduita sa a fost de natură a leza drepturile 
conferite de deținerile de acțiuni S.C. Altur S.A. Slatina și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora. 

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1), ale art. 235 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind 



piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
ținând cont de prevederile art. 124 și ale art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și 

operațiunile cu valori mobiliare, 
în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3. și ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața 

de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de 

prerogative, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Mihai Brânză - membru al Consiliului de Administrație al 
S.C. Altur S.A. Slatina (CUI:1520249). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mihai Brânză la adresa de la art. 1 și S.C. Altur S.A. cu sediul în Slatina, jud. Olt, 
str. Pitești nr. 114, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/147 / 25.02.2014 
În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2)  

din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
s-a examinat plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F.  

nr. A/718/20.12.2013. 
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/4249/17.01.2014, S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A., prin Avocat Dan Elena 

Claudia, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/718/20.12.2013. 
Prin Decizia A.S.F. nr. A/718/20.12.2013, S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 

21.639,04 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri aferentă exercițiului financiar 2012) în sarcina societății reținându-se faptul că  
nu a îndeplinit condițiile cu privire la numărul minim de membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel încălcate dispozițiile  
art. 6 alin. (3) lit. a) din Regulamentul nr. 32/2006. 

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii)  
din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/718/20.12.201. 
Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/718/20.12.2013 ca temeinică și legală. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/718 / 20.12.2013 
În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 
ținând cont de faptul că societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. nu a răspuns solicitărilor repetate ale A.S.F. 

de completare a componenței Consiliului de Administrație, 
având în vedere în prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și ale art. 6 alin. (3) lit. a) din Regulamentul 

nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, referitoare la numărul minim de membri ai Consiliului de Administrație al unei societăți de 
servicii de investiții financiare, precum și faptul că și în prezent componența Consiliului de Administrație este formată din doi membri, încălcându-se 
astfel prevederile legale mai sus menționate, 

în baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004, precum și ale art. 227 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 



în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai 
Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, identificata prin CUI:11447021 și înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J32/80/1999, cu amendă în cuantum 
de 21.639,04 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri aferentă exercițiului financiar 2012). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Financiară din raza teritorială unde își are sediul contravenientul, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua 
lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/149 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- ca urmare a tranzacției realizate de S.C. Geochis S.A. în data de 08.04.2013 prin care a achiziționat un număr de  

28.000 de acțiuni (0,52%) emise de S.C. Mobila S.A. Rădăuți, S.C. Geochis S.A. și S.C. Amattis S.A. au depășit pragul de 33% 
din drepturile de vot asupra S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- în cadrul S.C. Geochis S.A. dl Constantinescu George deține 99% din capitalul social, deținând indirect drepturi de vot asupra 
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- în cadrul S.C. Amattis S.A. Galați dna Procopenco Ala deține 99,5% din capitalul social, deținând indirect drepturi de vot asupra 
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dna Procopenco Ala este persoană ce acționează în mod concertat cu dl Chelu Cătălin Constantin, deținând cu acesta 100% din 
S.C. Amattis S.A. Galați, iar dl Chelu Cătălin Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat operațiuni economice împreună; 

- dna Procopenco Ala (acționar majoritar al S.C. Amattis S.A.) și dl Constantinescu George (acționar majoritar al  
S.C. Geochis S.A.) au fost prezumați prin acte individuale emise de C.N.V.M./A.S.F. că acționează în mod concertat în cazul 
altor emitenți (ex. S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- dna Procopenco Ala și dl Constantinescu George dețin în mod indirect mai mult de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (3) lit. d) și h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 2732 alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei dna Procopenco Ala (în calitate de acționar indirect  
al S.C. MOBILA S.A. Rădăuți (CUI:739926). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art. 203 din Legea nr. 297/2004, S.C. Amattis S.A. și S.C. Geochis S.A. împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare a S.C. Mobila S.A. Rădăuți. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, se vor aplica sancțiuni în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Procopenco Ala prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
S.C. Amattis S.A. cu sediul în Galați, str. Traian nr. 209, jud. Galați, precum și S.C. Mobila S.A. cu sediul în Rădăuți, str. Volovățului 
nr. 82, jud. Suceava. 



Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/150 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 
- ca urmare a tranzacției realizate de S.C. Geochis S.A. în data de 08.04.2013 prin care a achiziționat un număr de  

28.000 de acțiuni (0,52%) emise de S.C. Mobila S.A. Rădăuți, S.C. Geochis S.A. și S.C. Amattis S.A. au depășit pragul de 33% 
din drepturile de vot asupra S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- în cadrul S.C. Geochis S.A. dl Constantinescu George deține 99% din capitalul social, deținând indirect drepturi de vot asupra 
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- în cadrul S.C. Amattis S.A. Galați dna Procopenco Ala deține 99,5% din capitalul social, deținând indirect drepturi de vot asupra 
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- dna Procopenco Ala este persoană ce acționează în mod concertat cu dl Chelu Cătălin Constantin, deținând cu acesta 100% din 
S.C. Amattis S.A. Galați, iar dl Chelu Cătălin Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat operațiuni economice împreună; 

- dna Procopenco Ala (acționar majoritar al S.C. Amattis S.A.) și dl Constantinescu George (acționar majoritar al  
S.C. Geochis S.A.) au fost prezumați prin acte individuale emise de C.N.V.M./A.S.F. că acționează în mod concertat în cazul 
altor emitenți (ex. S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, S.C. Lacta S.A. Giurgiu); 

- dna Procopenco Ala și dl Constantinescu George dețin în mod indirect mai mult de 33% din drepturile de vot asupra  
S.C. Mobila S.A. Rădăuți; 

- prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (3) lit. d) și h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 2732 alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei dl Constantinescu George, în calitate de acționar indirect  
al S.C. MOBILA S.A. Rădăuți (CUI:739926). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În aplicarea art. 203 din Legea nr. 297/2004, S.C. Amattis S.A. și S.C. Geochis S.A. împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare a S.C. Mobila S.A. Rădăuți. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, se vor aplica sancțiuni în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Constantinescu George prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
S.C. GEOCHIS S.A. cu sediul în sat Șendreni, comuna Șendreni, jud. Galați, precum și S.C. MOBILA S.A. cu sediul în Rădăuți,  
str. Volovățului nr. 82, jud. Suceava. 
Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/151 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere următoarele: 



- dispozițiile Deciziilor C.N.V.M. nr. 142/27.06.2013, nr. 143/27.06.2013, nr. 144/27.06.2013, nr. 145/27.06.2013, nr. 146/27.06.2013, 
nr. 147/27.06.2013 și nr. 148/27.06.2013 prin care grupul format din S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L.,  
S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda,  
S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L, S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil, împreună cu persoanele 
cu care acționează în mod concertat, aveau obligația să deruleze oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004; 

- dl Chelu Cătălin Constantin deține 89,35% din capitalul social al S.C. FRICOM S.A. Galați; 
- dl Chelu Cătălin Constantin a fost prezumat că acționează în mod concertat cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., 

S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda,  
S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și dl Burcă Sergiu în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Curtea de Argeș prin acte individuale emise de C.N.V.M./A.S.F; 

- S.C. FRICOM S.A. este prezumată că acționează în mod concertat cu dl Chelu Cătălin Constatin și S.C. ZORDER BIG S.A. 
(societate controlată de dna Procopenco Ala) și controlează S.C. MORARIT PANIFICAȚIE S.A. Roman; 

- dl Patriche Giulio Nelu deține 50% din S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. Slatina; 
- dl Cătană Alin Cornel deține 50% din S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. Slatina; 
- dl Patriche Giulio Nelu a fost identificat că a derulat operațiuni economice cu dl Chelu Cătălin Constantin; în prezent deține 

calitatea de administrator la S.C. VINIA S.A. și S.C. PETASITES S.R.L. (societate înființată în anul 2012), entități controlate de  
dl Chelu Cătălin Constantin; 

- dl Patriche Giulio Nelu este Președinte CA la S.C. Morărit Panificație S.A. Roman, societate aflată sub controlul unor persoane 
care sunt prezumate că acționează în mod concertat cu dl Chelu Cătălin Constantin; 

- dl Catană Alin Cornel este membru al CA la S.C. LACTA S.A. Giurgiu, societate deținută de S.C. Scop Line S.A. (deținută de 
Procopenco Ala - 99,5%); 

- dl Catană Alin Cornel este acționar împreună cu dl Stan Maricel Ionel (persoană identificată că acționează în mod concertat cu  
dl Chelu Cătălin Constantin) la o serie de societăți comerciale (S.C. BISPARTIN S.A., S.C. DOSIFAB S.A. Adjud, S.C. DACOVEX S.A. 
Urziceni, S.C. COMERCIANT S.R.L. Iași, S.C. NEO TEROSOFT S.R.L. Galați, S.C. ART MODERN NOUVEAU STILL S.R.L. Galați); 

- prevederile dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. d), h), i), și j)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Acționarii S.C. FRICOM S.A. Galați, S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., 
S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda,  
S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil au obligația, în cel mult  
15 zile de la emiterea prezentei decizii, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie  
a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi sancționate 
de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată acționarilor S.C. FRICOM S.A. Galați, S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A.,  
S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL 
GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., 
S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu,  
dl Postelnicu Teofil și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/152 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,  
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 



având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 143/27.06.2013, 
având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., 
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul 
legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- S.C. GEOCHIS S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. iar domnul Constantinescu George deține 99% din capitalul 
social al S.C. GEOCHIS S.A.; 

- S.C. GEOCHIS S.A. împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA 
COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW 
DEZVOLT S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Postelnicu Teofil și dl Burcă Sergiu dețin 72,49% din capitalul social 
al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 120.000 de lei domnul Constantinescu George, în calitate de asociat majoritar al 
S.C. GEOCHIS S.A. Galați, acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Constantinescu George și S.C. GEOCHIS S.A. prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/153 / 27.02.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 144/27.06.2013, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., 
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul 
legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- dna Simion Cati Costanda are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- dna Simion Cati Costanda împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP 

LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT S.A.,  
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Postelnicu Teofil și dl Burcă Segiu dețin 72,49% din capitalul 



social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 120.000 de lei dna Simion Cati Costanda, în calitate de acționar  
al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Simion Cati Costanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/154 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 145/27.06.2013, 
având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., 
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul 
legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. sunt acționari ai 
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș iar dl Stan Maricel are calitatea de asociat majoritar al S.C. BISCOL GRUP S.R.L., 
S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L.; 

- S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. împreună cu  
S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. MINEXFOR S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL 
TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW 
DEZVOLT S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil dețin 72,49% din capitalul 
social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 120.000 de lei dl Stan Maricel, în calitate de asociat majoritar al S.C. BISCOL 
GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., acționari ai  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Stan Maricel și S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și 



S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/155 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 146/27.06.2013, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., 
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul 
legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- dl Postelnicu Florin Teofil are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- dl Postelnicu Teofil împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., 

S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L.,  
S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS 
CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., 
S.C. NEW DEZVOLT S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și dl Burcă Segiu dețin 72,49% din capitalul social al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 70.000 de lei dl Postelnicu Florin Teofil, în calitate de acționar al  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Postelnicu Florin Teofil prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/156 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 147/27.06.2013, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., 



dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul 
legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- dl Burcă Sergiu are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 
- S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. BRAN OIL S.A.,  

S.C. PORTAVON S.R.L., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. FRICOM S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil dețin 72,49%  
din capitalul social al emitentului, conform structurii Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 70.000 de lei dl Burcă Sergiu, în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Curtea de Argeș. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dl Burcă Sergiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/157 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență  

a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 148/27.06.2013, 
având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., 
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul 
legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- dna Ala Procopenco are calitatea de acționar majoritar direct și indirect al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A.,  
S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A.,  
S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și  
S.C. LIBRON CONSULTING S.A., iar aceste societăți sunt acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A.; 

- S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. BRAN OIL S.A.,  
S.C. PORTAVON S.R.L., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. FRICOM S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil dețin 72,49%  
din capitalul social al emitentului, conform structurii Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 70.000 de lei dna Ala Procopenco, în calitate de acționar majoritar direct și indirect 
al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., 
S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A., acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Ala Procopenco și S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., 
S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A.,  
S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A . 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12,  
Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/158 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 149/27.06.2013, 
având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, 
având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A.,  
S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., 
dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul 
legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1)  
din Legea nr. 297/2004; 

- S.C. BRAN OIL S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, iar dl Lungu Florin Daniel deține 98%  
din capitalul social al S.C. BRAN OIL S.A.; 

- S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. BRAN OIL S.A.,  
S.C. PORTAVON S.R.L., dna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A.,  
S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., 
S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. FRICOM S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil dețin 72,49%  
din capitalul social al emitentului, conform structurii Depozitarului Central la data de 06.01.2014; 

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 70.000 de lei, dl Lungu Florin Daniel, în calitate de acționar majoritar al  
S.C. BRAN OIL S.A. Galați, acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Lungu Florin Daniel și S.C. BRAN OIL S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/159 / 27.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere următoarele: 
- dl Chelu Cătălin Constantin deține 89,5% din capitalul social al S.C. FRICOM S.A. Galați; 
- S.C. FRICOM S.A. a achiziționat acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș prin tranzacții derulate pe piața 

de capital ulterior emiterii Deciziei A.S.F. nr. 142/27.06.2013, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (2) din Legea  
nr. 297/2004 privind piața de capital; 

- dl Chelu Cătălin Constantin a fost prezumat că acționează în mod concertat cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., 
S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., dna Simion Cati Costanda,  
S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și dl Burcă Sergiu în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
Curtea de Argeș prin acte individuale emise de C.N.V.M./A.S.F.; 

- S.C. FRICOM S.A. este prezumată că acționează în mod concertat cu S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A.,  
S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., dna Simion Cati Costanda,  
S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., 
S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., 
S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., dl Burcă Sergiu și dl Postelnicu Teofil și dețin peste 33%  
din capitalul social al emitentului; 

- dispozițiile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009; 
- prevederile art. 2732 alin. (2) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei dl Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar majoritar al  
S.C. FRICOM S.A. Galați, acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite la A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. A/160 / 28.02.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

având în vedere faptul că S.C. ELECTROARGEȘ S.A. este acționar al S.C. AMPLO S.A. Ploiești și deține acțiuni 
reprezentând peste 33% din drepturile de vot asupra S.C. AMPLO S.A. Ploiești, 

luând în considerare raportul curent al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. publicat pe site-ul B.V.B. în data de 19.02.2014, 
potrivit căruia, ca urmare a tranzacției din 18.02.2014 acesta a ajuns să dețină 1.122.948 de acțiuni reprezentând 35,52% din 
drepturile de vot asupra S.C. AMPLO S.A. (deținere anterioară: 1.038.427 de acțiuni reprezentând 32,84% din drepturile de vot 
asupra S.C. AMPLO S.A.), 

având în vedere tranzacțiile cu acțiuni emise de S.C. AMPLO S.A. Ploiești, derulate de S.C. ELECTROARGEȘ S.A.  
pe piața de capital în datele de 19.02.2014, 20.02.2014, 21.02.2014, 24.02.2014 și 25.02.2014 prin care a achiziționat acțiuni emise 
de acest emitent, ulterior depășirii pragului de 33%, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, 

în considerarea calității domnului Pricop Florin de președintele al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. 
care avea mandatul A.G.A. cu privire la investițiile pe piața de capital, 



în temeiul dispozițiilor art. 203 alin. (2) și ale art. 2732 alin. (2) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.02.2014, Vicepreședintele A.S.F. - 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Pricop Florin, în calitate de președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A., acționar al S.C. AMPLO S.A. Ploiești. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Pricop Florin și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, precum și S.C. AMPLO S.A. Ploiești cu sediul în Ploiești, bd. Petrolului nr. 10, jud. Prahova. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


