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În vigoare de la 01 iulie 2005 

 
Consolidarea din data de 27 aprilie 2018 are la bază publicarea din Broşură din 29 decembrie 2004 şi include modificările 
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«abrogat»   

 
TITLUL V 

ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV, ALTELE DECÂT O.P.C.V.M.   
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale   

 
    Legea nr. 297/2004   
    " Art. 114. -  (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare ale 
persoanelor fizice şi/sau juridice şi care se constituie sub forma:   
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   a) fondurilor închise de investiţii, care sunt înfiinţate pe bază de contract de societate civilă şi care au obligaţia de a 
răscumpăra titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de 
constituire;   
   b) societăţile de investiţii de tip închis care sunt înfiinţate prin act constitutiv emit un număr limitat de acţiuni şi sunt 
tranzacţionate pe o piaţă.   
   (2) A.O.P.C. prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte regulile prevăzute în 
prezentul capitol.   
   (3) A.O.P.C. înregistrate la C.N.V.M. vor încredinţa activele spre păstrare unui depozitar, în conformitate cu prevederile 
capitolului IV al prezentului titlu.   
   (4) Prevederile art. 64, art. 65 alin. (2), art. 68, art. 70 lit. b)-d), art. 72, art. 74 şi art. 82 se vor aplica corespunzător 
A.O.P.C.   
   (5) Se interzice A.O.P.C. să ofere public titluri de participare, dacă nu respectă prevederile alin. (2).   
   Art. 115. -  (1) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare şi care sunt administrate de o S.A.I. se supun 
prevederilor art. 114 alin. (2).   
   (2) A.O.P.C. care fac apel privat la resurse financiare şi care nu sunt administrate de o S.A.I. vor stabili prin 
documentele constitutive reguli privind politica de investiţii, conduită în afaceri şi transparenţă.   
   (3) Documentele emise de A.O.P.C., prevăzute la alin. (2), trebuie să conţină în mod expres un avertisment cu privire la 
faptul că acestor organisme nu le sunt aplicabile dispoziţiile prezentului titlu.   
   (4) A.O.P.C. menţionate la alin. (2), care sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, sunt supuse prevederilor titlului 
VI.   
   Art. 116. -  (1) C.N.V.M. va emite reglementări specifice fiecărui tip de A.O.P.C., cu privire la:   
   a) conţinutul minim al documentelor de constituire;   
   b) investiţiile permise şi limitările aplicabile acestora;   
   c) valoarea de emisiune sau valoarea nominală a unui titlu de participare, după caz, sau/şi valoarea investiţiei 
individuale a unui investitor;   
   d) regulile de tranzacţionare a titlurilor de participare;   
   e) cerinţe privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A.O.P.C. 
autoadministrat.   
   (2) C.N.V.M. va emite reglementări comune fondurilor închise de investiţii şi societăţilor de investiţii de tip închis, cu 
privire la:   
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   a) obligaţiile de transparenţă, informare şi raportare;   
   b) regulile de conduită;   
   c) regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv 
nearmonizate din state membre şi nemembre;   
   d) modalitatea de calcul al valorii activului net."   
   Art. 185. -  (1) AOPC înregistrate la C.N.V.M, se încadrează în următoarele categorii:   
   a) AOPC destinate investitorilor calificaţi reprezentând entităţi autorizate să opereze pe pieţe financiare în conformitate 
cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 15 lit. a) din Legea nr. 297/2004, constituite prin atragere în mod privat a resurselor 
financiare şi cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 10.000 RON (100.000.000 ROL);   
   b) AOPC destinate investitorilor calificaţi menţionaţi la art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004, constituite prin 
atragere în mod privat a resurselor financiare şi cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 2 milioane 
RON (20 miliarde ROL);   
   c) AOPC cu o politică de investiţii permisivă constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare şi 
cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 1.000 RON (10.000.000 ROL);   
   d) AOPC cu o politică de investiţii diversificată constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare 
şi cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 2.000 RON (20.000.000 ROL);   
   e) alte categorii de AOPC stabilite de C.N.V.M. prin reglementări proprii.   
   (2) Categoriile de AOPC menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) nu pot avea un număr de investitori mai mare de 100.   
   (3) Categoriile de AOPC menţionate la alin. (1) lit. c) şi d) care se constituie în mod privat nu pot avea un număr de 
investitori mai mare de 500.   
   (4) AOPC menţionate la alin. (1) lit. c) şi d) constituite în mod privat care, ulterior constituirii, atrag în mod public resurse 
financiare sau care ajung la un număr de investitori mai mare de 500 vor fi considerate în categoria de AOPC care 
intenţionează să atragă în mod public resurse financiare având obligaţia respectării cerinţelor impuse pentru acestea din 
urmă.   
   (5) AOPC care nu au obligaţia înregistrării la C.N.V.M. dar care, ulterior constituirii, atrag în mod public resurse 
financiare sau care depăşesc 500 de investitori intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament având obligaţia 
respectării cerinţelor prevăzute de acesta corespunzătoare categoriei de AOPC în care se încadrează în conformitate cu 
alin. (1).   
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   (6) AOPC prevăzute la alin. (4) şi alin. (5) care, ulterior înregistrării la C.N.V.M., se înscriu la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată sau se tranzacţionează, la cererea lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare vor fi ţinute să 
respecte o valoare nominală minimă a titlului de participare după cum urmează:   
   a) AOPC cu o politică de investiţii permisivă, o valoare nominală minimă a titlului de participare de 200 RON (2.000. 000 
ROL);   
   b) AOPC cu o politică de investiţii diversificată, o valoare nominală minimă a titlului de participare de 500 RON 
(5.000.000 ROL).   
 

CAPITOLUL II 
Dispoziţii comune AOPC   

 
Secţiunea 1 

Reguli de conduită   
 
   Art. 186. -  AOPC respectă regulile de conduită prevăzute la art. 47-48 ale prezentului regulament.   
 

Secţiunea 2 
Investiţiile pe care le poate efectua un AOPC   

 
   Art. 187. -  Investiţiile unui AOPC pot fi efectuate în categoriile de active menţionate la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 
297/2004 precum şi în:   
   a) alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare: valori mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată, efecte de comerţ (bilete la ordin, cambii);   
   b) valută, achiziţionată pe piaţa internă, liber convertibilă, conform criteriilor B.N.R.;   
   c) active imobiliare.   
   Art. 188. -  AOPC cu o politică de investiţii diversificată poate investi în toate categoriile de active menţionate la art. 101 
alin. (1) şi art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, precum şi în activele menţionate la art. 187 lit. a) şi b), cu 
întrunirea următoarelor condiţii:   
   a) nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la 
tranzacţionare;   

act:56842%20-1
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   b) nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de 
acelaşi emitent, menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004. Limita de 10% poate fi majorată până la 
maximum 40% cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de un 
AOPC în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de peste 40% să nu depăşească în nici un caz 80% din valoarea 
activelor sale. Această limită nu se aplică depozitelor şi tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara 
pieţelor reglementate încheiate cu instituţii financiare care fac obiectul unei supravegheri prudenţiale;   
   c) nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi 
grup, iar în cazul grupului din care face parte S.A.I. această limită este de 40%;   
   d) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor 
reglementate nu poate depăşi 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacţiei;   
   e) valoarea conturilor curente şi a numerarului să se încadreze în maximum 10% din activele sale. Această limită poate 
fi depăşită până la maximum 30% cu condiţia ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din 
plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu 
fie pe o perioadă mai mare de 30 de zile. Prevederile art. 164 alin. (2) cu privire la OPCVM se aplică în mod 
corespunzător în cazul AOPC cu o politică de investiţii diversificată.   
   f) nu poate să constituie şi să deţină depozite bancare reprezentând mai mult de 30% din activele sale la aceeaşi 
bancă;   
   g) expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi valoarea totală a activului său net;   
   h) nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare ale AOPC.   
   Art. 189. -  AOPC cu o politică de investiţii permisivă poate investi în toate categoriile de active menţionate la art. 101 
alin. (1) şi art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu respectarea următoarelor condiţii:   
   a) nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de 
acelaşi emitent, menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004. Limita de 10% poate fi majorată până la 
maximum 40% cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de un 
AOPC în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de peste 40% să nu depăşească în nici un caz 80% din valoarea 
activelor sale. Această limită nu se aplică depozitelor şi tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara 
pieţelor reglementate încheiate cu instituţii financiare care fac obiectul unei supravegheri prudenţiale;   
   b) nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi 
grup, iar în cazul grupului din care face parte S.A.I. această limită este de 40%;   
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   c) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor 
reglementate nu poate depăşi 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacţiei;   
   d) valoarea conturilor curente şi a numerarului să se încadreze în maximum 10% din activele sale. Această limită poate 
fi depăşită până la maximum 30% cu condiţia ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din 
plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu 
fie pe o perioadă mai mare de 30 de zile. Prevederile art. 164 alin. (2) cu privire la OPCVM se aplică în mod 
corespunzător în cazul AOPC cu o politică de investiţii permisivă.   
   e) nu poate să constituie şi să deţină depozite bancare reprezentând mai mult de 30% din activele sale la aceeaşi 
bancă;   
   f) expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi valoarea totală a activului său net;   
   g) nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare ale AOPC.   
   Art. 190. -  (1) Un AOPC inclus în categoriile menţionate la art. 185 alin. (1) lit. a) şi b) poate investi în toate categoriile 
de active menţionate la art. 187, limitele şi politica de investiţii a respectivului AOPC fiind detaliate în documentele de 
constituire ale AOPC respectiv.   
   (2) Un AOPC inclus în categoriile menţionate la art. 185 alin. (1) lit. a) şi b) nu poate deţine mai mult de 20% din 
valoarea activelor sale într-un singur activ imobiliar. În scopul calculării acestei limite, proprietăţile care au o destinaţie 
economică interconectată sunt considerate un singur activ imobiliar.   
   Art. 191. -  (1) Un AOPC cu o politică de investiţii permisivă, respectiv un AOPC cu o politică de investiţii diversificată 
nu poate efectua vânzări în lipsă.   
   (2) Un AOPC nu poate să investească în instrumente financiare emise de către S.A.I. care îl administrează.   
   Art. 192. -  Un AOPC poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în 
activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o 
perioadă mai mare de 90 de zile.   
   Art. 1921. -   (1) În cazul societăţilor pe acţiuni neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau sistem 
alternativ de tranzacţionare, în care A.O.P.C. deţine peste 33% din capitalul social, acţiunile respective se evaluează în 
activul A.O.P.C. exclusiv în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare în baza unui raport de evaluare, 
actualizat cel puţin anual.   
   (2) În cazul în care unul sau mai multe A.O.P.C. administrate de o singură S.A.I. deţin cumulat peste 10% din acţiunile 
unui emitent admis la tranzacţionare în cadrul unei pieţei reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacţionare, 
atunci nu sunt permise investiţii suplimentare în respectivul emitent realizate de S.A.I. în contul O.P.C.V.M. administrate.   
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Secţiunea 3 
Modalitatea de calcul al valorii activului net pentru AOPC 

înfiinţate pe bază de contract de societate civilă   
 
   Art. 193. -  Calculul valorii nete unitare a activelor unui AOPC înfiinţat pe bază de contract de societate civilă se face 
lunar de către SAI, este certificat de către depozitar şi se realizează după următoarea formulă:   
 

    

 Valoarea unitară a activului net la acea dată = 
Valoarea netă a activelor AOPC la acea dată 

 
Număr total de unităţi de fond 

 
   Art. 194. -  Valoarea netă a activelor unui AOPC înfiinţat pe bază de contract de societate civilă se calculează prin 
scăderea obligaţiilor din valoarea totală a activelor:   
 

      

 
Valoarea netă a activelor AOPC = Valoarea totală a activelor - Valoarea obligaţiilor 

 
   Art. 195. -  Valoarea totală a activelor AOPC înfiinţate pe bază de contract de societate civilă se calculează lunar, 
pentru ultima zi a lunii, însumându-se valoarea tuturor activelor evaluate în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament.   
   Art. 196. -  Prevederile art. 106-108 aplicabile OPCVM se aplică în mod corespunzător şi AOPC înfiinţate pe bază de 
contract de societate civilă.   
 

Secţiunea 4 
Modalitatea de calcul al activului net pentru AOPC înfiinţate 

prin act constitutiv   
 
   Art. 197. -  Valoarea activului net al unui AOPC înfiinţat prin act constitutiv se determină ca diferenţă între valoarea 
totală a activelor şi valoarea însumată a datoriilor respectivului AOPC şi a veniturilor înregistrate în avans.   
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   Art. 198. -  (1) Valoarea totală a activelor unui AOPC înfiinţat prin act constitutiv se calculează lunar, precum şi la orice 
alte termene impuse prin reglementările pieţei pe care sunt tranzacţionate acţiunile AOPC respectiv, conform 
reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:   
   a) activelor imobilizate compuse din:   
   1. imobilizări necorporale;   
   2. imobilizări corporale;   
   3. imobilizări financiare;   
   b) activelor circulante;   
   c) instrumentelor financiare derivate;   
   d) cheltuielilor înregistrate în avans.   
   (2) Valoarea totală a datoriilor unui AOPC se determină pe baza informaţiilor furnizate de contabilitatea proprie 
organizată şi condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (3) Valoarea unitară a activului net se calculează conform următoarei relaţii:   
 

    

 Valoarea unitară a activului net la 
acea dată 

= 
valoarea netă a activului la acea dată 

 numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea dată, inclusiv 
acţiunile de trezorerie 

   

 
Secţiunea 5 

Reguli de evaluare a activelor AOPC   
 
   Art. 199. -  AOPC-urilor înfiinţate pe bază de contract de societate civilă li se aplică corespunzător prevederile Secţiunii 
1 a Cap. V al Titlului IV.   
   Art. 200. -  (1) Activele imobiliare incluse în activele unui AOPC înfiinţat pe bază de contract de societate civilă inclus în 
categoriile menţionate la art. 185 alin. (1) lit. a) şi b) sunt evaluate de un evaluator independent.   
   (2) Un AOPC înfiinţat pe bază de contract de societate civilă inclus în categoriile menţionate la art. 185 alin. (1) lit. a) şi 
b) nu poate cumpăra sau vinde active imobiliare fără ca acestea să fi fost evaluate în prealabil în condiţiile menţionate la 
alin. (1).   
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   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care AOPC înfiinţate pe bază de contract de societate civilă cumpără 
sau vinde active imobiliare într-un interval de şase luni de la data unei evaluări anterioare efectuată în condiţiile 
menţionate la alin. (1), cu excepţia situaţiei apariţiei unui eveniment care poate produce o schimbare semnificativă a 
valorii imobilului respectiv.   
   Art. 201. -  (1) Achiziţionarea sau vânzarea de active imobiliare în numele unui AOPC înfiinţat pe bază de contract de 
societate civilă inclus în categoriile menţionate la art. 185 alin. (1) lit. a) şi b) nu se poate face la un preţ care este 
semnificativ mai mare, respectiv mai mic decât cel determinat de către un evaluator independent.   
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţii excepţionale, care trebuie specificate în documentele de constituire a 
AOPC respectiv.   
   (3) În situaţia înregistrării unei achiziţii sau vânzări fără respectarea prevederilor alin. (1), această situaţie trebuie 
detaliată în raportul anual al respectivului AOPC, cu specificarea exactă a motivelor efectuării acelei tranzacţii, a datei 
tranzacţiei, a contrapărţii tranzacţiei, precum şi a preţului contractului, exceptând cazurile menţionate la alin. (2).   
   Art. 202. -  (1) Elementele menţionate la art. 198 care se iau în calcul la determinarea valorii activului net în cazul 
AOPC înfiinţate prin act constitutiv sunt evaluate şi reflectate în activul net al AOPC respectiv la valori stabilite în 
conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cu excepţiile menţionate la alin. (2) - (9).   
   (2) Evaluarea valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată 
din România, dintr-un stat membru sau nemembru şi evidenţiate în contabilitatea AOPC înfiinţat prin act constitutiv ca 
imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicând:   
   a) metoda preţului mediu ponderat calculat pentru ultimele 90 de zile, în cazul valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei 
monetare tranzacţionate în respectivul interval de timp;   
   b) metoda preţului mediu ponderat calculat de la data apariţiei unui eveniment constând în modificarea valorii nominale 
a acţiunii, distribuirea de acţiuni gratuite sau în alte situaţii de acest gen care influenţează valoarea de piaţă a valorilor 
mobiliare sau instrumentelor pieţei monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut în intervalul menţionat la lit. 
a);   
   c) metodologia stabilită la alin. (3) pentru valorile mobiliare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a);   
   d) metodologia stabilită la alin. (8) pentru instrumentele pieţei monetare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat 
la lit. a).   
   (3) Evaluarea acţiunilor neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România deţinute de un AOPC înfiinţat 
prin act constitutiv la un emitent are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului extras din ultima situaţie 
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financiară a acestuia, transmisă la M.F.P. În cazul instituţiilor de credit, baza de calcul este valoarea capitalului propriu 
cuprinsă în raportările transmise la B.N.R.   
    Metodologia de calcul este următoarea:   
   a) pentru deţineri ale AOPC înfiinţat prin act constitutiv reprezentând peste 50% din capitalul social al emitentului, prin 
aplicarea procentului respectiv de deţinere a AOPC la capitalul propriu al emitentului;   
   b) pentru deţineri ale AOPC înfiinţat prin act constitutiv, reprezentând între 33 - 50% din capitalul social al emitentului, 
prin aplicarea unui procent de 85% la valoarea obţinută ca urmare a aplicării ponderii respective de deţinere a AOPC în 
capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului;   
   c) pentru deţineri ale AOPC înfiinţat prin act constitutiv, reprezentând între 5 - 33% din capitalul social al emitentului, 
prin aplicarea unui procent de 75% la valoarea obţinută ca urmare a aplicării ponderii respective de deţinere a AOPC în 
capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului;   
   d) pentru deţineri ale AOPC înfiinţat prin act constitutiv reprezentând sub 5% din capitalul social al emitentului, prin 
aplicarea unui procent de 50% la valoarea obţinută ca urmare a aplicării ponderii respective de deţinere a AOPC din 
capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului.   
   (4) Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară sunt incluse în activul net 
al AOPC înfiinţat prin act constitutiv la valoarea zero, până la momentul finalizării procedurii respective.   
   (5) Acţiunile societăţilor comerciale din portofoliul AOPC înfiinţat prin act constitutiv cu valori negative ale capitalului 
propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero.   
   (6) În cazul deţinerilor de acţiuni ale AOPC înfiinţat prin act constitutiv la instituţii de credit sau societăţi de asigurare, 
asigurare-reasigurare, reasigurare, valoarea înscrisă în activul AOPC este valoarea calculată prin aplicarea ponderii 
deţinute de AOPC respectiv în capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului, indiferent de mărimea 
ponderii deţinerii respective.   
   (7) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se efectuează 
printr-una din metodele menţionate la art. 98 alin. (3) din prezentul regulament, metoda aleasă fiind menţinută cel puţin un 
an.   
   (8) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, 
dintr-un stat membru sau nemembru se efectuează prin metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente 
perioadei scurse de la data achiziţiei, menţionată la art. 98 alin. (3) lit. b) din prezentul regulament.   
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   (9) Depozitele bancare şi certificatele de depozit se evaluează prin adăugarea dobânzii aferente practicată de banca 
respectivă cuvenită până la data pentru care se efectuează calculul la valoarea nominală a acestora, iar disponibilul în 
cont curent se evaluează pe baza soldului disponibil la data de calcul al activului net.   
   (10) Metoda prevăzută la art. 101 alin. (3) din prezentul regulament se aplică şi pentru evaluarea titlurilor de participare 
ale OPCVM/AOPC netranzacţionate pe o piaţă reglementată. Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacţionate pe 
o piaţă reglementată se evaluează conform prevederilor alin. (2) lit. a).   
   (11) Pentru raportarea AOPC înfiinţat prin act constitutiv întocmită conform anexei nr. 16 din prezentul regulament, 
valorile mobiliare tranzacţionate în ultimele 90 de zile, titlurile de participare ale OPCVM precum şi instrumentele pieţei 
monetare sunt considerate active circulante.   
   (12) Pentru raportarea AOPC înfiinţat prin act constitutiv întocmită conform anexei nr. 16 din prezentul regulament, 
valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate niciodată sau care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile, valorile 
mobiliare nou emise precum şi alte valori mobiliare decât cele menţionate anterior sunt considerate imobilizări financiare.   
   (13) Titlurile de participare ale AOPC sunt încadrate în categoria "active circulante" sau "imobilizări financiare", de către 
fiecare AOPC înfiinţat prin act constitutiv pe baza propriei politici de investiţii.   
   (14) Efectele de comerţ sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, menţionat în prezentul 
regulament.   
   Art. 203. -  Prevederile art. 100 se aplică în mod corespunzător şi în cazul evaluării instrumentelor financiare derivate 
aflate în portofoliul unui AOPC înfiinţat prin act constitutiv.   
   Art. 2031. -   Dividendele distribuite de societăţi neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare dintr-un 
stat membru sau unei burse dintr-un stat terţ se înregistrează în evidenţele contabile ale societăţilor de investiţii de tip 
închis cu titlu de creanţe în baza hotărârilor A.G.A. de aprobare a bilanţului respectivei societăţi.   

Secţiunea 6 
Obligaţiile de transparenţă, informare şi raportare   

 
   Art. 204. -  (1) S.A.I. care administrează un AOPC, respectiv consiliul de administraţie al unui AOPC care se 
autoadministrează întocmesc, transmit la C.N.V.M., publică într-un cotidian de circulaţie naţională şi pun la dispoziţia 
investitorilor, prin publicare pe site-ul propriu şi prin consultare la sediul social/sediile secundare rapoarte semestriale şi 
anuale privind situaţia activelor şi obligaţiilor, în forma prezentată în anexa nr. 10, respectiv în forma prevăzută în anexa 
nr. 17, după caz.   
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   (2) Raportul anual este însoţit de raportările contabile întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate 
cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile 
instituţiilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. şi este auditat de auditori financiari, membri ai C.A.F.R.   
   (3) Societăţile de administrare a investiţiilor unui AOPC, respectiv consiliul de administraţie al unui AOPC care se 
autoadministrează întocmesc, transmit la C.N.V.M. şi publică rapoarte cu privire la valoarea activului net calculată lunar, 
pentru ultima zi lucrătoare a lunii, certificată de depozitar în forma prezentată în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 16 în 
maximum 15 zile de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea.   
   (4) Raportul semestrial şi raportul anual menţionate la alin. (1) sunt însoţite de situaţia detaliată a investiţiilor pe 
perioada de raportare în forma prezentată în anexa nr. 10, respectiv în forma prevăzută în anexa nr. 17, după caz.   
   (5) Rapoartele menţionate la alin. (1) sunt transmise la C.N.V.M. şi publicate după cum urmează:   
   a) raportul pentru primul semestru în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;   
   b) raportul anual în termen de patru luni de la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.   
   (6) Ulterior admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare, AOPC vor respecta 
cerinţele de raportare stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.   
 

CAPITOLUL III 
AOPC care atrag în mod privat resurse financiare şi care sunt 

administrate de către o S.A.I.   
 
   Art. 205. -  (1) AOPC care atrage în mod privat resurse financiare şi care este administrat de o S.A.I. are următoarele 
caracteristici:   
   a) se constituie pe bază de contract de societate civilă sau prin act constitutiv;   
   b) se înregistrează la C.N.V.M., după constituire;   
   c) întocmeşte reglementări interne care să definească obiectivele de investiţii ale respectivului AOPC şi stabileşte 
proceduri de desfăşurare a activităţii în vederea atingerii unor asemenea obiective.   
   (2) Este interzisă difuzarea către public a oricărui material publicitar de către AOPC care atrage în mod privat resurse 
financiare.   
   Art. 206. -  (1) În vederea înregistrării la C.N.V.M. societatea de administrare a investiţiilor a respectivului AOPC, 
transmite la C.N.V.M. o cerere de înregistrare însoţită de următoarele documente:   
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   a) contractul de societate civilă sau actul constitutiv, în original, semnat de reprezentantul legal al S.A.I. şi/sau de 
investitorii AOPC;   
   b) contractul de administrare în original, semnat de reprezentantul legal al S.A.I. şi de investitorii respectivului AOPC;   
   c) reglementările interne ale AOPC, semnate de reprezentantul legal al S.A.I. cu respectarea prevederilor contractului 
de societate civilă;   
   d) contractul de depozitare în original;   
   e) dovada achitării în contul C.N.V.M. a a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.   
   (2) Conţinutul minim al contractului de societate civilă este prevăzut în anexa nr. 15.   
   Art. 207. -  Reglementările interne ale unui AOPC care atrage în mod privat resurse financiare şi care este administrat 
de o S.A.I. se întocmesc şi se semnează de către reprezentantul legal al S.A.I. sau de către investitorii respectivului 
AOPC şi conţin cel puţin următoarele prevederi:   
   a) denumirea AOPC;   
   b) informaţii privind SAI şi depozitarul AOPC;   
   c) nivelul maxim al comisionului pe care AOPC îl poate plăti SAI sau depozitarului;   
   d) cheltuielile pe care le suportă AOPC;   
   e) obiectivele de investiţii ale AOPC şi procedurile de desfăşurare a activităţii, în vederea atingerii lor;   
   f) descrierea titlurilor de participare, a drepturilor şi obligaţiilor pe care le conferă deţinătorilor;   
   g) condiţiile de emitere şi răscumpărare a titlurilor de participare la AOPC;   
   h) durata AOPC;   
   i) metoda de calcul al valorii activului net al AOPC;   
   j) procedura pentru fuziunea, transformarea, dizolvarea şi lichidarea AOPC.   
   (2) Investitorii ulterior atraşi devin parte a contractului de societate civilă/actului constitutiv şi îşi asumă prevederile 
reglementărilor interne ale AOPC.   
   Art. 208. -  (1) Modificările intervenite la documentele depuse la momentul înregistrării unui AOPC care atrage în mod 
privat resurse financiare şi care este administrat de o S.A.I. sunt notificate în prealabil C.N.V.M, înaintea aplicării 
acestora.   
   (2) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările intervenite, S.A.I le transmite o notă de informare cu 
privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data notificării lor către C.N.V.M.   
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   (3) În situaţia în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite, SAI are obligaţia de a onora cererile de 
răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzută la 
alin. (2).   
   Art. 209. -  Prevederile Capitolului IV Secţiunea 4, Capitolului V Secţiunile 2-4 şi ale art. 224 alin. (2) din prezentul Titlu 
se aplică corespunzător şi AOPC care fac obiectul prezentului capitol.   
 

CAPITOLUL IV 
Fonduri închise de investiţii care atrag în mod 

public resurse financiare   
 

Secţiunea 1 
Constituirea fondurilor închise de investiţii care atrag în mod 

public resurse financiare   
 
    Legea nr. 297/2004   
    " Art. 117. -  (1) Fondurile închise de investiţii înregistrate la C.N.V.M. sunt administrate de o S.A.I.   
   (2) Prevederile art. 89 şi art. 90 se vor aplica corespunzător fondurilor închise de investiţii."   
   Art. 210. -  (1) Fondurile închise de investiţii menţionate la art. 114 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 se constituie 
prin oferirea publică a unui număr limitat de unităţi de fond, pe o perioadă determinată de timp, pe baza unui contract de 
societate civilă, în temeiul prevederilor aplicabile din Codul civil.   
   (2) Iniţiativa constituirii unui fond închis de investiţii aparţine exclusiv S.A.I.   
   (3) Oferirea unităţilor de fond ale unui fond închis de investiţii se poate face numai după înregistrarea acestui fond la 
C.N.V.M., cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.   
   (4) Perioada de derulare a ofertei publice iniţiale este de maximum 120 zile de la data înregistrării la C.N.V.M. a 
fondului închis de investiţii.   
   Art. 211. -  (1) Documentele fondului închis de investiţii stabilesc în mod clar:   
   a) perioada ofertei publice iniţiale;   
   b) datele exacte la care se pot răscumpăra titlurile de participare deţinute sau stabilirea anumitor perioade, determinate 
cu exactitate. În acest sens, documentele fondului pot prevedea un număr maxim de titluri de participare care pot fi 
răscumpărate la anumite date.   
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   (2) Documentele fondului închis de investiţii pot prevedea şi derularea unor oferte ulterioare de titluri de participare. 
Durata maximă a unei astfel de oferte este de maximum 30 de zile.   
 

Secţiunea 2 
Înregistrarea fondurilor închise de investiţii care atrag 

în mod public resurse financiare   
 
   Art. 212. -  (1) În vederea înregistrării în Registrul C.N.V.M. a unui fond închis de investiţii care atrage în mod public 
resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice, societatea de administrare a fondului închis de investiţii depune la 
C.N.V.M. o cerere însoţită de următoarele documente:   
   a) contractul de societate civilă în original, semnat de reprezentantul legal al S.A.I.;   
   b) prospectul de emisiune în original, semnat de reprezentantul legal al S.A.I.;   
   c) contractul încheiat cu un depozitar care respectă prevederile Capitolului IV al Titlului III din Legea nr. 297/2004, în 
copie;   
   d) contractul de distribuire a unităţilor de fond, dacă este cazul, în copie;   
   e) modelul formularului de subscriere şi de răscumpărare a unităţilor de fond;   
   f) modelul certificatului de investitor menţionat la art. 89 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;   
   g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.   
   (2) Modificările intervenite la documentele avute în vedere la momentul înregistrării fondului închis de investiţii care 
atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice şi juridice sunt supuse avizării C.N.V.M. înainte de intrarea 
în vigoare a acestora.   
   (3) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările intervenite, S.A.I. publică o notă de informare cu privire la 
acestea în cotidianul de circulaţie naţională menţionat în prospectul de emisiune, în termen de maximum două zile 
lucrătoare de la data avizării lor de către C.N.V.M.   
   (4) În situaţia în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite, SAI are obligaţia de a onora cererile de 
răscumpărare integrală depuse într-un interval de 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzută la alin. (3).   
   Art. 213. -  După înregistrarea în Registrul C.N.V.M., fondul închis de investiţii poate oferi public unităţile de fond în 
condiţiile menţionate în prospectul de emisiune.   
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Secţiunea 3 
Conţinutul şi forma prospectului de emisiune   

 
   Art. 214. -  (1) Prospectul de emisiune respectiv contractul de societatea civilă al fondului închis de investiţii are 
conţinutul minim prevăzut la anexa nr. 12, respectiv anexa nr. 13.   
   (2) Prevederile art. 91 alin. (3) - (5) şi ale art. 92 se aplică corespunzător şi fondurilor închise de investiţii care atrag în 
mod public resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice.   
   (3) Contractul de societate civilă al unui fond închis de investiţii reprezintă un contract cadru de adeziune la care 
investitorul devine parte contractuală prin subscrierea de unităţi de fond.   
 

Secţiunea 4 
Emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale fondului 
închis de investiţii care atrage în mod public resurse financiare   

 
   Art. 215. -  (1) Emisiunile ulterioare ale fondurilor închise de investiţii se fac pentru un număr limitat de unităţi de fond şi 
sunt desfăşurate pe o perioadă determinată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Ele presupun 
întocmirea unui nou prospect de emisiune, actualizat, având conţinutul menţionat în anexa nr. 12 ce este notificat 
C.N.V.M. anterior iniţierii ofertei de subscriere, în situaţia în care au intervenit modificări faţă de conţinutul prospectului 
întocmit anterior.   
   (2) Emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond se face în conformitate cu documentele constitutive ale fondului şi cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament.   
   Art. 216. -  (1) În vederea răscumpărării unităţilor de fond, investitorii depun o cerere de răscumpărare la data, respectiv 
în perioada, stabilite în documentele de constituire ale fondului în care se poate face această răscumpărare.   
   (2) Preţul de răscumpărare este preţul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare şi este format din 
ultima valoare unitară a activului net calculată de S.A.I. şi certificată de depozitar, valabilă pentru ziua în care a fost 
depusă cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de 
emisiune) şi orice alte taxe legale.   
   (3) Cererea de răscumpărare este onorată în maximum 15 zile de la data depunerii ei.   
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   Art. 217. -  (1) Valoarea activului total şi a activului net, preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare pot fi exprimate în 
lei sau în valută, cu respectarea reglementărilor B.N.R. privind regimul valutar, precum şi a prevederilor altor reglementări 
incidente ale C.N.V.M. şi/sau B.N.R. Moneda folosită pentru denominare este precizată în regulile fondului.   
   (2) În situaţia în care unităţile de fond sunt denominate în valută convertibilă trebuie îndeplinite următoarele condiţii:   
   a) activul net al fondului este calculat în valuta respectivă, folosind criteriile de evaluare din prezentul regulament;   
   b) distribuitorii fondului trebuie să fie societăţi de servicii de investiţii financiare care au în obiectul de activitate 
prestarea serviciilor de schimb valutar şi respectă reglementările BNR cu privire la aceste servicii sau instituţii de 
credit/sucursale ale unei instituţii de credit autorizate de B.N.R să desfăşoare servicii de schimb valutar, în vederea 
respectării reglementărilor B.N.R. privind regimul valutar.   
   (3) În cazul în care activul fondului este exprimat în lei iar unele elemente de activ sunt denominate în valute liber 
convertibile, pentru calculul în lei se utilizează cursul de referinţă comunicat de B.N.R. pentru ziua pentru care se 
efectuează calculul.   
   (4) În situaţia în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care B.N.R. nu stabileşte curs de referinţă se 
utilizează cursul de referinţă al monedei respective faţă de euro, comunicat de Banca Centrală a ţării în moneda căreia 
este denominat elementul de activ, şi cursul euro/rol comunicat de B.N.R. valabil pentru ziua pentru care se efectuează 
calculul.   
   Art. 218. -  (1) Titlurile de participare ale unui fond închis de investiţii pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare. În prospectul de emisiune se precizează momentul depunerii cererii în 
vederea admiterii la tranzacţionare şi denumirea pieţei pe care se intenţionează admiterea.   
   (2) Demersurile în vederea admiterii la tranzacţionare a titlurilor de participare emise de un fond închis de investiţii sunt 
făcute de către S.A.I.   
 

CAPITOLUL V 
Societăţi de investiţii de tip închis care atrag în mod 

public resurse financiare   
 

Secţiunea 1 
Înregistrarea societăţilor de investiţii de tip închis 

care atrag în mod public resurse financiare   
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    Legea nr. 297/2004   
    " Art. 118. -  O societate de investiţii de tip închis înregistrată la C.N.V.M. este administrată de o S.A.I. sau de un 
consiliu de administraţie.   
   Art. 119. -  (1) Societăţilor de investiţii de tip închis li se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 92 alin. (1) şi 
alin. (3), art. 99 alin. (1) şi art. 100.   
   (2) Societăţile de investiţii de tip închis îşi pot răscumpăra propriile acţiuni, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 
şi cu respectarea reglementărilor C.N.V.M."   
   Art. 219. -  (1) Societatea de investiţii de tip închis care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice 
şi/sau juridice emite acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin înscriere în cont, de o valoare 
egală.   
   (2) Societatea de investiţii de tip închis care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice 
se constituie pe baza subscripţiei publice a unui număr limitat de acţiuni în condiţiile Legii nr. 31/1990 R şi ale prezentului 
regulament.   
   (3) Subscripţia publică de acţiuni ale societăţii de investiţii de tip închis care atrage în mod public resurse financiare ale 
persoanelor fizice şi/sau juridice se realizează în baza unui prospect de emisiune avizat de către C.N.V.M.   
   (4) Prospectul de emisiune în formă autentică este întocmit de către S.A.I în cazul societăţii de investiţii de tip închis 
administrată sau de membrii fondatori ai societăţii de investiţii de tip închis care se autoadministrează în forma prevăzută 
de anexa nr. 14.   
   (5) Prevederile art. 93 alin. (3) şi (4), art. 94 şi art. 95 se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de investiţii care 
atrag public resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice.   
   (6) În funcţie de tipul de AOPC în care se încadrează, societăţile de investiţii de tip închis care atrag în mod public 
resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice au o valoare nominală minimă a titlului de participare în 
conformitate cu prevederile art. 185.   
   Art. 220. -  Odată cu transmiterea spre avizare a prospectului de emisiune, membrii fondatori sau S.A.I, după caz, 
prezintă la C.N.V.M. documente care să cuprindă informaţii referitoare la:   
   a) membrii fondatori, persoane juridice:   
   1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat 
de ORC, pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată şi funcţionează 
persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;   
   2. menţionarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;   
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   3. structura acţionarilor semnificativi sau asociaţilor, până la nivelul persoanelor fizice; Prin structură a acţionarilor 
semnificativi până la nivel de persoană fizică se înţelege prezentarea acţionarilor/asociaţilor care deţin indirect controlul 
asupra acţionarilor semnificativi ai societăţii de investiţii de tip închis;   
   4. ultima situaţie financiară anuală şi după caz, situaţia financiară semestrială a anului curent, înregistrată la 
administraţia financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală naţională din statul de origine, 
pentru persoanele juridice străine;   
   b) membrii fondatori, persoane fizice:   
   1. copia actului de identitate;   
   2. certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în original;   
   3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
în original.   
   Art. 221. -  (1) În cazul aprobării cererii, C.N.V.M. emite avizul pentru aprobarea prospectului de emisiune.   
   (2) În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. emite o decizie motivată pe care o transmite solicitantului, care poate fi 
contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia.   
   Art. 222. -  (1) Prospectul de emisiune avizat de către C.N.V.M. este depus la ORC în vederea autorizării publicării lui 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R.   
   (2) Perioada de subscripţie publică este precizată în prospectul de emisiune, dar nu poate depăşi 120 zile.   
   Art. 223. -  În termen de maximum 15 zile de la data închiderii subscripţiei, membrii fondatori convoacă adunarea 
constitutivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R şi fac demersurile pentru înregistrarea la C.N.V.M. a 
societăţii de investiţii de tip închis.   
   Art. 224. -  (1) Înregistrarea societăţii de investiţii de tip închis la C.N.V.M. se face în baza unei cereri, însoţită de 
următoarele documente:   
   a) hotărârea organului statutar de constituire a societăţii şi aprobarea actului constitutiv, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 R;   
   b) rezultatele subscripţiei publice;   
   c) actul constitutiv al societăţii, autentificat, în original;   
   d) încheierea judecătorului delegat de pe lângă ORC prin care se autorizează constituirea societăţii şi se dispune 
înregistrarea acesteia, în copie;   
   e) certificatul de înregistrare la ORC în copie legalizată;   
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   f) documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d), pentru membrii consiliului de administraţie al societăţii de investiţii de 
tip închis care se autoadministrează şi pentru conducătorii acesteia;   
   g) listă cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii societăţii de investiţii de tip închis în relaţia cu 
C.N.V.M.;   
   h) contractul de administrare, în original şi în formă autentică, încheiat de către societatea de investiţii cu o societate de 
administrare a investiţiilor, autorizată de C.N.V.M., în cazul în care societatea de investiţii de tip închis nu se 
autoadministrează;   
   i) contractul de depozitare, în original şi în formă autentică, încheiat între societatea de administrare a investiţiilor sau 
societatea de investiţii de tip închis, după caz, şi depozitar;   
   j) prospectul de emisiune dacă acesta a fost modificat;   
   k) reglementările interne ale societăţii de investiţii de tip închis care se autoadministrează, în original, semnate de 
membrii Consiliului de administraţie, având conţinutul minim prevăzut la art. 43;   
   l) documentele prevăzute la art. 34, în cazul societăţii de investiţii de tip închis care se autoadministrează;   
   m) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.   
   (2) Prevederile art. 18 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului de administraţie şi 
conducătorilor unui AOPC care se autoadministrează.   
   (3) Prevederile Capitolului V, Titlul II se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de investiţii de tip închis înregistrate 
la C.N.V.M.   
   (4) Pentru încheierea contractului de administrare în cazul unei societăţi de investiţii de tip închis care nu se 
autoadministrează, precum şi pentru urmărirea modului de derulare a acestuia, AGA îşi poate numi reprezentanţi, alege 
cenzori sau poate constitui comisii specializate cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 R.   
   Art. 225. -  Cererea de înregistrare în Registrul C.N.V.M. a unei societăţi de investiţii de tip închis care atrage în mod 
public resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice este întocmită de către reprezentantul legal al societăţii de 
administrare a investiţiilor respectiv de către persoana împuternicită să reprezinte acţionarii societăţii de investiţii de tip 
închis, în cazul societăţii de investiţii de tip închis care se autoadministrează.   
   Art. 226. -  În cazul aprobării cererii, C.N.V.M. emite un aviz de înregistrare a societăţii de investiţii de tip închis în 
Registrul C.N.V.M. care este transmis societăţii de investiţii de tip închis/societăţii de administrare, după caz.   
   Art. 227. -  (1) În cazul respingerii cererii de înregistrare, C.N.V.M. emite o decizie motivată pe care o transmite 
societăţii de investiţii de tip închis/societăţii de administrare a investiţiilor, după caz.   
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   (2) În situaţia prezentată la alin. (1), avizul emis anterior de către C.N.V.M. pentru prospectul de emisiune îşi pierde 
valabilitatea.   
 

Secţiunea 2 
Conţinutul minim al actului constitutiv al unei societăţi de investiţii 

de tip închis care atrage în mod public resurse financiare   
 
   Art. 228. -  (1) Actul constitutiv al societăţii de investiţii de tip închis este întocmit în conformitate cu prevederile 
generale ale Legii nr. 31/1990 R şi cu cele ale prezentului regulament.   
   (2) În afara conţinutului minim prevăzut de Legea nr. 31/1990 R, actul constitutiv al societăţii de investiţii de tip închis 
cuprinde cel puţin menţiuni cu privire la:   
   a) emisiunea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor;   
   b) modalitatea de calcul al activului net;   
   c) reguli prudenţiale privind politica de investiţii;   
   d) condiţii de înlocuire a depozitarului şi reguli de asigurare a protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii;   
   e) reguli privind remunerarea administratorilor şi dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situaţia unei societăţi de 
investiţii de tip închis care atrage în mod public resurse financiare şi care nu se autoadministrează;   
   f) identitatea, cerinţele privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere.   
   (3) Modificările intervenite la documentele depuse în vederea înregistrării în Registrul C.N.V.M. intră în vigoare după 
avizarea acestora de către C.N.V.M. şi înregistrarea lor la ORC. Înregistrarea modificărilor respective la Oficiul Registrului 
Comerţului se face după avizarea acestor modificări de către C.N.V.M.   
   (4) În termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor menţionate la alin. (3), dar nu mai 
târziu de 90 de zile de la data avizării de către C.N.V.M., societatea de investiţii de tip închis are obligaţia de a transmite 
la C.N.V.M., copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care 
modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.   
 

Secţiunea 3 
Funcţionarea societăţilor de investiţii de tip închis care 

atrag în mod public resurse financiare   
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   Art. 229. -  Prevederile art. 211 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de investiţii de tip închis care 
atrag în mod public resurse financiare.   
   Art. 230. -  (1) Societatea de investiţii de tip închis care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice 
şi/sau juridice are obligaţia de a solicita admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în termen de maximum 90 de 
zile lucrătoare de la data înregistrării la C.N.V.M.   
   (2) Prevederile art. 143-145 şi ale art. 147-158 aplicabile societăţilor de investiţii se aplică în mod corespunzător şi 
societăţilor de investiţii de tip închis care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice.   
   Art. 231. -  Societăţile de investiţii de tip închis respectă regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de 
participare emise de AOPC din state membre şi nemembre, tipurile de investiţii, evaluarea activelor, calculul valorii 
activului net prevăzute de prezentul regulament pentru fondurile închise.   
   Art. 232. -  Prevederile Titlului III se aplică în mod corespunzător şi în cazul societăţilor de investiţii de tip închis care 
atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice şi juridice.   
 

Secţiunea 4 
Emisiunea şi răscumpărarea de acţiuni   

 
   Art. 233. -  Prevederile art. 89-90 se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de investiţii de tip închis.   
   Art. 234. -  Ulterior admiterii acţiunilor societăţii de investiţii de tip închis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, 
acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acţiuni de către o 
societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.   
 

Secţiunea 5 
Societăţile de Investiţii Financiare constituite în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 133/1996   
 
    Legea nr. 297/2004   
    " Art. 120. -  (1) Prevederile prezentului capitol, referitoare la societăţile de investiţii de tip închis înregistrate la 
C.N.V.M., se aplică corespunzător şi societăţilor de investiţii financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 
133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, denumite în continuare 
S.I.F.   
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   (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim al actului constitutiv al unei S.I.F., care vor include cel 
puţin următoarele:   
   a) reguli privind emisiunea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor;   
   b) modalitatea de calcul a activului net;   
   c) reguli prudenţiale privind politica de investiţii;   
   d) condiţii de înlocuire a depozitarului şi reguli de asigurare a protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii;   
   e) reguli privind remunerarea administratorilor şi dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situaţia S.I.F.-urilor care 
nu se autoadministrează;   
   f) identitatea, cerinţele privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere.   
   (3) Acţiunile unei S.I.F. sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.   
   (4) Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (1) lit. b), referitoare la emiterea unui număr limitat de acţiuni, 
majorarea capitalului social al unei S.I.F. se va realiza numai prin ofertă publică de acţiuni, pe baza unui prospect aprobat 
de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990."   
   Art. 235. -  (1) Societăţile de investiţii financiare constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru 
transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, denumite în continuare SIF se încadrează 
în categoria de AOPC menţionată la art. 185 alin. (1) lit. d).   
   (2) Prevederile prezentului capitol precum şi prevederile Secţiunii nr. 1- Reguli de conduită, Secţiunii nr. 2 - Investiţiile 
pe care le poate efectua un AOPC, Secţiunii nr. 4 Modalităţi de calcul al activului net pentru AOPC înfiinţate prin act 
constitutiv, Secţiunii 5 - Reguli de evaluare a activelor AOPC şi Secţiunii 6 - Obligaţii de transparenţă şi raportare, 
Capitolul II al Titlului V se aplică în mod corespunzător şi SIF.   
   (3) «abrogat»   
   Art. 236. -  (1) Acţiunile din aceeaşi categorie emise de către SIF conferă proprietarilor drepturi şi obligaţii egale.   
   (2) Diversele categorii de acţiuni emise de către SIF se tranzacţionează în secţiuni diferite pe aceeaşi piaţă 
reglementată.   
 

TITLUL VI 
FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA   

 
    Legea nr. 297/2004   
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    " Art. 121. -  (1) În situaţii excepţionale şi numai pentru protejarea interesului deţinătorilor de titluri de participare, 
societăţile de investiţii autoadministrate şi S.A.I. care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. pot suspenda temporar 
răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, actului constitutiv al societăţii de 
investiţii şi a reglementărilor C.N.V.M.   
   (2) Pentru protecţia interesului public şi a investitorilor, C.N.V.M. poate decide temporar suspendarea sau limitarea 
emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui O.P.C.   
   (3) Actul de suspendare va specifica termenii şi motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită şi după ce 
termenul stabilit iniţial a expirat, în cazul în care motivele suspendării se menţin.   
   (4) În situaţiile menţionate la alin. (1), O.P.C.V.M. trebuie să comunice, fără întârziere, decizia sa C.N.V.M. şi 
autorităţilor competente din statele membre în care îşi distribuie titlurile de participare.   
   Art. 122. -  (1) Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător A.O.P.C, S.A.I. şi societăţilor de investiţii 
autoadministrate.   
   (2) C.N.V.M. este în drept să suspende un administrator, în situaţia în care se constată că influenţa exercitată de către 
acesta poate prejudicia administrarea A.O.P.C., S.A.I. sau a societăţii de investiţii, autorizate de C.N.V.M.   
   Art. 123. -  C.N.V.M. va elabora reglementări privind fuziunea şi divizarea unui S.A.I., O.P.C.V.M. şi A.O.P.C."   
 

CAPITOLUL I 
«abrogat»   

 
CAPITOLUL II 

«abrogat»   
 

CAPITOLUL III 
«abrogat»   

 
CAPITOLUL IV 

«abrogat»   
 

CAPITOLUL V 
Fuziunea şi divizarea fondurilor închise de investiţii   
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   Art. 269. -  Prevederile Capitolului II privind fuziunea şi divizarea fondurilor deschise de investiţii se aplică în mod 
corespunzător şi fondurilor închise de investiţii care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice şi/sau 
juridice.   
 

CAPITOLUL VI 
Fuziunea şi divizarea societăţilor de investiţii de tip închis   

 
   Art. 270. -  Fuziunea şi divizarea societăţilor de investiţii de tip închis este supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 R, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament.   
   Art. 271. -  Prevederile art. 261 - 268 aplicabile societăţilor de investiţii se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de 
investiţii de tip închis care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice.   
 

CAPITOLUL VII 
Fuziunea şi divizarea AOPC care atrag privat resurse financiare şi 

care sunt administrate de o SAI   
 
   Art. 272. -  Prevederile Capitolului V şi ale Capitolului VI privitoare la AOPC care atrag în mod public resurse financiare 
de la persoane fizice şi/sau juridice se aplică corespunzător şi AOPC care atrag privat resurse financiare şi sunt 
administrate de o SAI.   
 

TITLUL VII 
SANCŢIUNI   

 
   Art. 273. -  Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează în conformitate cu Titlul X "Răspunderi şi 
sancţiuni" din Legea nr. 297/2004.   
   Art. 274. -  (1) Nerespectarea condiţiilor impuse la autorizare, precum şi modificarea documentelor ce au stat la baza 
acordării autorizaţiei, fără a notifica sau solicita, după caz, completarea şi/sau modificarea autorizaţiei de funcţionare, se 
sancţionează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile de la constatare ori cu 
suspendarea autorizaţiei până la îndeplinirea condiţiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile.   
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   (2) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1) şi art. 136 alin. (1) privind notificarea înregistrărilor la ORC se 
sancţionează, după caz, cu avertisment sau amendă aplicată conducătorilor S.A.I., respectiv conducătorilor societăţii de 
investiţii care se autoadministrează.   
 

TITLUL VIII 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII   

 
    Legea nr. 297/2004   
    " Art. 286. -  (1) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, în ceea ce priveşte acţiunile S.I.F. emise în conformitate cu art. 
4 din Legea nr. 133/1996, aflate în proprietatea deţinătorilor iniţiali, depăşirea limitei stabilite de prevederile art. 103 din 
Legea nr. 31/1990 se poate face numai prin decizia S.A.I. sau a consiliului de administraţie, cu aprobarea C.N.V.M. şi în 
conformitate cu reglementările emise de aceasta.   
   (2) Acţiunile dobândite în condiţiile alin. (1) pot fi folosite, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, cu avizul 
C.N.V.M., în scopul diminuării capitalului social sau al regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa de capital.   
   (3) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru 
încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul registrului comerţului, în baza hotărârii 
consiliului de administraţie sau a S.A.I., după caz, ulterior obţinerii autorizaţiei prealabile emise de C.N.V.M.   
   (4) S.I.F.-urile au obligaţia să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în 
vigoare a acesteia.   
   (5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, registrele independente au obligaţia înserierii şi 
numerotării tuturor acţiunilor emise de S.I.F.-uri.   
   (6) Consiliile de administraţie ale S.I.F.-urilor sunt obligate să convoace, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
şi ale alin. (5) al prezentului articol, adunările generale extraordinare ale acţionarilor, în scopul modificării actelor 
constitutive potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia."   
   Art. 275. -  (1) Prevederile art. 185 alin. (1) lit. d) privind valoarea minimă nominală a titlului de participare nu se aplică 
în cazul SIF.   
   (2) SIF care, la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, au depăşit limitele impuse pentru categoria de 
AOPC în care se încadrează cu privire la investiţiile în acţiuni emise de S.C. BRD Groupe Societe Generale S.A., S.C. 
BCR S.A. şi S.C. Bancpost S.A. pot păstra aceste deţineri fără însă a mai putea efectua investiţii în aceleaşi titluri. 
Deţinerile în aceste titluri vor fi excluse din calculul privind limitele de deţinere prevăzute la art. 188.   
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   (3) SIF are obligaţia lichidării celorlalte deţineri care nu se încadrează în limitele impuse de art. 188 pentru AOPC cu o 
politică de investiţii diversificată până la data de 31 decembrie 2006.   
   (4) SIF - urile au obligaţia de a se încadra în prevederile prezentului regulament în termenul menţionat la art. 286 alin. 
(4) din Legea nr. 297/2004.   
   (5) SIF îşi pot răscumpăra propriile acţiuni, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
297/2004.   
   (6) AGA mandatează consiliul de administraţie să răscumpere acţiunile unei SIF la preţuri stabilite de consiliul de 
administraţie în conformitate cu prevederile Cap. VIII, Titlul II din Regulamentul nr. 13/2004 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valorile mobiliare.   
   Art. 276. -  (1) Fondurile deschise de investiţii autorizate în baza Ordonanţei nr. 26/2002, aprobată şi modificată de 
Legea nr. 513/2002 şi care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor solicita în termen de 
maximum 90 de zile de la această dată modificarea documentelor de constituire în vederea respectării prevederilor Legii 
nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.   
   (2) Termenul de încadrare a structurii portofoliilor fondurilor deschise de investiţii în prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale 
prezentului regulament este de şase luni de la data intrării în vigoare a acestuia.   
   (3) Până la elaborarea reglementărilor contabile menţionate la art. 204 alin. (2) privind raportările contabile ale unui 
AOPC, AOPC care atrag public resurse financiare şi AOPC care atrag privat resurse financiare înregistrate la C.N.V.M. 
întocmesc raportări contabile în forma şi la termenele stabilite pentru OPCVM prin Ordinul comun al Ministerului 
Finanţelor Publice şi al C.N.V.M. nr. 1742/2002 privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-
a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor reglementate 
şi supravegheate de C.N.V.M.   
   Art. 277. -  Fondurile cu capital de risc constituite în baza O.G. nr. 20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor 
cu capital de risc şi a Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998 au obligaţia de a se încadra în prevederile prezentului 
regulament în termen de maximum şase luni de la intrarea în vigoare a acestuia, cu convocarea şi desfăşurarea în 
prealabil a Adunării Generale a Investitorilor, conform prevederilor legale.   
   Art. 278. -  (1) Societăţile de administrare a investiţiilor şi depozitarii ce funcţionează sau care sunt în curs de autorizare 
la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligaţi ca, în termen de 90 zile de la această dată:   
   a) să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare precum şi activitatea la prevederile prezentului regulament;   
   b) să solicite autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menţionate la lit. a) şi să depună cererile şi 
documentaţia în acest sens.   
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   (2) S.A.I. şi depozitarilor aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) şi care nu dau curs obligaţiilor prevăzute de acest articol 
în termenul menţionat li se revocă sau nu li se acordă autorizarea/avizul de funcţionare, după caz.   
   (3) Prevederile Secţiunilor nr. 1-3, Capitolul XIV din Titlul IV din prezentul regulament vor intra în vigoare în momentul 
aderării României la Uniunea Europeană.   
   (4) Prevederile art. 288 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 se aplică şi în cazul Secţiunilor nr. 1-3, Capitolul XIV din Titlul 
IV.   
   Art. 279. -  Anexele de la 1 la 17 fac parte integrantă din prezentul regulament.   
   Art. 280. -  (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1.07.2005 şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe 
site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).   
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:   
   a) Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a 
fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 
23/20.05.2003;   
   b) Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2003 de modificare a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 
3/2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a 
societăţilor de investiţii şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 30/04.08.2003;   
   c) Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc, aprobat prin 
Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 10/27.04.1998;   
   d) Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investiţii în fonduri cu capital de risc, 
aprobat prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 8/02.04.1999;   
   e) Instrucţiunile C.N.V.M. nr. 4/1999 privind calculul activului net al societăţilor de investiţii financiare, aprobate prin 
Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 9/02.04.1999, cu modificările şi completările ulterioare;   
   f) Capitolul V din Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 4/2004 cu privire la unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 29/27.07.2004;   
   g) Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 5/2004 cu privire la unele măsuri tranzitorii de administrare prudentă a portofoliilor 
societăţilor de investiţii financiare, aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 30/27.07.2004;   
   h) Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 2/2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societăţilor de investiţii financiare (SIF) în 
prevederile Legii nr. 297/2004, aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 10/17.03.2005;   
   i) Decizia C.N.V.M. nr. 96/17.01.2003;   
   j) Avizul nr. 326/25.08.2004;   
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   k) Avizul C.N.V.M. nr. 350/07.09.2004;   
   l) Avizul nr. 355/16.09.2004;   
   m) Avizul C.N.V.M. 364/23.09.2004;   
   n) orice alte dispoziţii contrare.   
   Art. 281. -  Prezentul regulament transpune următoarele prevederi din Directiva 85/611/EEC privind dispoziţiile legale, 
reglementare şi administrative cu privire la anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 375/31.12.1985, cu modificările ulterioare:   
   a) Secţiunea III Obligaţiile cu privire la societăţile de administrare, Titlul A Condiţii de preluare a activităţii, art. 5a. 1;   
   b) Secţiunea III Obligaţiile cu privire la societăţile de administrare, Titlul C Condiţii de desfăşurare a activităţii, art. 5d şi 
art. 5g;   
   c) Secţiunea V Obligaţiile cu privire la politica de investiţii ale OPCVM, art. 22- art. 26;   
   d) Anexa I, Tabelul A, coloana 1 pct. 1.10, pct. 1.14, pct. 1.18, pct. 1.6 şi pct. 6.1.;   
   e) Anexa I, Tabelul A, coloana 2;   
   f) Anexa I, Tabelul A pct. 2, pct. 3, pct. 4 şi pct. 5.2;   
   g) Anexa I, Tabelul B;   
   h) Anexa II Tabelul C;   
 

 
 

ANEXA Nr. 1A    
 

             

 

PAGINA 1/4 
DATE DE 

IDENTIFICARE ALE 
SOLICITANTULUI 

CERERE DE AUTORIZARE  
A SOCIETĂŢII DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR1) 

 
FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT 

CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE 

 
1. Denumirea solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
(seria, numărul şi data emiterii) 

 
3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
4. Sediul social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
(strada şi numărul) 

  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

  
(localitate) (judeţul) (codul poştal) 

 
5. Sediul central2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
(strada şi numărul) 

  
. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  

. . . . . . . . . . . 

  
(localitate) (judeţul) (codul poştal) 

 
6. Numărul de telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numărul de fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
7. Adresa de poştă electronică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
8. Reprezentantul legal: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
(numele, prenumele şi 

funcţia) 
(numărul de telefon) 

 
9. Persoana de contact: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
(numele, prenumele şi 

funcţia) 
(numărul de telefon) 

 
Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de . . . . . . . . 
documente, totalizând un număr de . . . . file. 

  

 
Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . .  

Semnătura persoanei de contact: . . . . . . 
. 

   

 
Data: Ştampila societăţii 

 
 
   1) În cazul autorizării unei sucursale a unei societăţi de administrare a investiţiilor dintr-un stat nemembru, expresia 
"societăţii de administrare a investiţiilor" se înlocuieşte cu "sucursalei societăţii (denumirea)".   
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   2) Se va completa în cazul în care SAI deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.   
 
   NOTĂ:    
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină 
separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.   
 

       

 
PAGINA 2/4 ACTIVITĂŢI CE 

SE AUTORIZEAZĂ 
CERERE PENTRU AUTORIZAREA  

SOCIETĂŢII DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR 

 
10. Activităţile pentru care se solicită autorizaţie:  

 
 (1) Administrarea organismelor de plasament colectiv în valori 

mobiliare (O.P.C.V.M.) 
[] 

 
 (2) Administrarea altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) [] 

 

 (3) Administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor 
deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, 
conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste 
portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite 
la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004.3) 

[] 

 

 (4) Servicii conexe: consultanţa de investiţii privind unele sau mai 
multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din 
Legea nr. 297/2004.4) 

[] 

 
  

 
Numele şi prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . Semnătura reprezentantului legal: . . . 

 
  

 
Numele şi prenumele persoanei de contact: . . . . . . . .  Semnătura persoanei de contact: . . . .  

 
  

 
Data: Ştampila societăţii 

 
 
   3) Se va bifa numai dacă au fost bifate punctele (1) şi (2).   
   4) Se va bifa numai dacă au fost bifate punctele (1), (2) şi (3).   
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   NOTĂ:    
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină 
separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.   
 

                

 

PAGINA 3/4 MEMBRII CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE, CONDUCĂTORII SOCIETĂŢII, 

ÎNLOCUITORII CONDUCĂTORILOR, REPREZENTANŢII 
COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN 

CERERE PENTRU AUTORIZAREA 
SOCIETĂŢII DE ADMINISTRARE A 

INVESTIŢIILOR 

 
Numele şi prenumele Funcţia5) 

Codul numeric 
personal 

                

                

                

                

                

                

                
   

 
Numele şi prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Data: Ştampila so 

 
 
   5) Coloana "Funcţia" se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - conducătorul 
societăţii, ÎCS - înlocuitorul conducătorului societăţii; RCI - reprezentant al compartimentului de control intern.   
 
   NOTĂ:    
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    Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi 
ştampila societăţii.   
 

         

 

PAGINA 4/4  
DATE DESPRE  

ACŢIONARII SAI 

CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂŢII DE 
ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR 

 
11. ACŢIONARI SAI Persoane fizice/juridice6) 

 
Nr. 
crt. 

ACŢIONARI7) 
Denumire/ Nume şi 

prenume 

Statul 
rezident 

Autoritatea 
competentă de 
supraveghere8) 

Deţinere 
Codul unic de 

înregistrare/ Codul 
numeric personal9) 

 
Nr. 

acţiuni 

Procent din 
capitalul 

social 

        

        

        

        

        

        

        

        
   

 
Numele şi prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Data: Ştampila so 

 
 
       
   6) Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minim 5% din 
capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5%" şi, respectiv 
totalul deţinerilor acestora.   
   7) Coloana "Acţionari" se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea.   
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    Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura 
acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise 
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar 
sau asociat, precizându-se această situaţie.   
   8) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine 
împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).   
   9) Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de 
înregistrare la instituţia similară Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine.   
 
   NOTĂ:    
    Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi 
ştampila societăţii.   
 

ANEXA Nr. 1B    
 

                         

 
PAGINA 1/2 

OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA 
societăţii de administrare a investiţiilor 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) 

 
1. Actul constitutiv, autentificat, în original [ ] 

 
2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului de înfiinţare şi de înregistrare 
a societăţii 

[ ] 

 
3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului [ ] 

 
4. Membrii Consiliului 
de Administraţie 

CV 
Copie act de 

identitate 

Copie 
act de 
studii 

Certificat de cazier 
Declaraţie (art. 19, alin. 

(1), lit. d), pct. 6) 

Declaraţie (art. 19, 
alin. (1), lit. d), pct. 

7) 
 

Nume şi prenume judiciar fiscal 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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5. Conducătorii 
societăţii 

CV 
Copie act 

de 
identitate 

Copie 
act de 
studii 

Certificat de 
cazier 

Declaraţie 
(art. 19, alin. 

(1), lit. d), pct. 
6) 

Declaraţie (art. 
19, alin. (1), lit. 

d), pct. 7) 

Dovada 
angajării 

Copie 
atestat 
CNVM  

Nume şi prenume 

 
judiciar fiscal 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
6. Înlocuitorii 

conducătorilor 
societăţii  

Nume şi prenume 

CV 
Copie act 

de 
identitate 

Copie 
act de 
studii 

Certificat de 
cazier Declaraţie (art. 19, alin. 

(1), lit. d), pct. 6) 

Declaraţie 
(art. 19, alin. 
(1) lit. d) pct. 

7) 

Dovada 
angajării 

 
judiciar fiscal 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
7. Acţionari semnificativi 

persoane juridice Extras sau certificat (art. 
19, alin. (1), lit. e), pct. 1) 

Denumirea grupului 
din care face parte, 

dacă este cazul 

Structura 
acţionariatului/ 

asociaţilor 
semnificativi 

Situaţia 
financiară 

anuală şi/sau 
semestrială 

 
Denumire 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] 

  
[ ] [ ] [ ] [ ] 

 
8. Acţionari semnificativi persoane 

fizice 
Copie act de 

identitate 
Certificat de cazier 

judiciar 
Certificat de cazier fiscal 

 
Nume şi prenume 

   

  
[ ] [ ] [ ] 

  
[ ] [ ] [ ] 

 
9. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor semnificativi ai SAI 

 

 
Nume şi prenume 

 

  
[ ] 

  
[ ] 

  
[ ] 
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10. Reglementările interne semnate de membrii Consiliului de administraţie, în original, (trebuie să cuprindă cel 
puţin elementele menţionate la Titlul II, Cap. VI) 

[ ] 

 
11. Planul de afaceri (trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. 19, alin. (1), lit. i) [ ] 

 

12. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administraţie, conducătorii SAI 
precum şi pentru persoana/persoanele pe care SAI doreşte să o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanţi al/ai 
compartimentului de control intern care vor reprezenta societatea în relaţia cu C.N.V.M. 

[ ] 

 

13. Documente prevăzute la art. 34 pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de 
control intern, cu specificarea responsabilităţilor stabilite prin regulamentele C.N.V.M. şi în reglementările interne 
ale SAI 

 

 
Nume şi prenume 

 

  
[ ] 

   

 
 
   10) Se va completa denumirea solicitantului.   
 

         

 

PAGINA 2/2 
OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA 

societăţii de administrare a investiţiilor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11) 

 

 

 

14. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat 
sediului social necesar funcţionării SAI 

[ 
]  

 
 Tipul contractului:  

 
 proprietate [ ]  comodat [ ]  închiriere [ 

]  
subînchiriere [ ]   

 

Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societăţii, sub semnătură olografă, 
în formă autentică, cu privire la existenţa dotării tehnice necesară desfăşurării activităţii societăţii 

[ 
]  

 
În cazul contractului de subînchiriere:  

 
- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală [ 

]  

 

15. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat 
sediului central necesar funcţionării SAI 

[ 
]  
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 Tipul contractului:  

 
 proprietate [ ]  comodat [ ]  închiriere [ 

]  
subînchiriere [ ]   

 
În cazul contractului de subînchiriere:  

 
- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală [ 

]  

 
16. Dovada deţinerii capitalului iniţial minim [ 

]  

 

17. Contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari 
din România 

[ 
]  

 
18. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor în conformitate cu reglementările în 

vigoare 
[ 
]  

 
Numele şi prenumele reprezentantului legal: . . . .  Semnătura reprezentantului legal: . . . . . 

 
Numele şi prenumele persoanei de contact: . . . . . .  Semnătura persoanei de contact: . . . . . .  

 
  

 
Data: Ştampila societăţii 

 
 
   11) Se va completa denumirea solicitantului.   
 
   NOTĂ:    
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină 
separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.   
 

ANEXA Nr. 1C    
 

DECLARAŢIE   
 
    Subsemnatul ................................................................, cu domiciliul în .............................................................., posesor 
al actului de identitate tip ....12), seria .... nr. ........., eliberat de ........................ la data de ........................, valabil până la 
data de ................, CNP ....................................., în calitate de ..........................................13) al societăţii de administrare a 
investiţiilor ..............................................................14), declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, 

act:68487%20-1
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementărilor 
legale în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investiţiilor, precum şi că respect cerinţele menţionate la art. 
18 alin. (1) lit. .......15) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a 
investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.   
    Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.   
 
    Data .........................   
    Semnătura ....................   
       
   12) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul 
persoanelor fizice străine.   
   13) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie, conducător, înlocuitor al conducătorului.   
   14) Se completează denumirea societăţii de administrare a investiţiilor.   
   15) Se completează lit. c) şi d) pentru membrii consiliului de administraţie, respectiv b), c) şi e) pentru conducători şi 
persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia.   
 

ANEXA Nr. 1D    
 

DECLARAŢIE   
 
    Subsemnatul ................................................................, cu domiciliul în .............................................................., posesor 
al actului de identitate tip ......16), seria ...... nr. .............., eliberat de ....................... la data de ........................, valabil până 
la data de ................., CNP ....................................., în calitate de .................................17) al societăţii de administrare a 
investiţiilor ..............................................................18), declar prin prezenta că am următoarele deţineri care reprezintă cel 
puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:   
   a) deţineri individuale   
 

     

 
Nr. 
crt. 

Denumirea societăţii în care 
sunt deţinute acţiuni 

Statul rezident al societăţii în 
care sunt deţinute acţiuni 

Participare la capitalul social al 
societăţii/ drepturile de vot(%) 

     

act:56842%20-1
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   b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate   
 

      

 
Nr. 
crt. 

Persoana 
implicată 

Denumirea societăţii în 
care sunt deţinute 

acţiuni 

Statul rezident al 
societăţii în care sunt 

deţinute acţiuni 

Participarea persoanei implicate la 
capitalul social al societăţii/ drepturile 

de vot(%) 

      

      

      

 
   c) deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse   
 

      

 
Nr. 
crt. 

Persoana cu care 
se află în legături 

strânse 

Denumirea societăţii 
în care sunt deţinute 

acţiuni 

Statul rezident al 
societăţii în care 

sunt deţinute acţiuni 

Participarea persoanei cu care se află în 
legături strânse la capitalul social al 

societăţii/drepturile de vot(%) 

      

      

      

 
    Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.   
 
    Data .........................   
    Semnătura ....................   
       
   16) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul 
persoanelor fizice străine.   
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   17) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie, conducător, înlocuitor al conducătorului.   
   18) Se completează denumirea societăţii de administrare a investiţiilor.   
 

ANEXA Nr. 1E    
 

DECLARAŢIE   
 
    Subsemnatul .............................................................19), cu domiciliul în .............................................................., 
posesor al actului de identitate tip ......20), seria ...... nr. .............., eliberat de ....................... la data de ........................, 
valabil până la data de ................., CNP ....................................., în calitate de acţionar, având o deţinere de .........% din 
capitalul societăţii de administrare a investiţiilor ...............................................21), declar prin prezenta că respect cerinţele 
menţionate la art. 18 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 15/2004 şi că mai am următoarele deţineri care reprezintă cel 
puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:   
   a) deţineri individuale   
 

     

 
Nr. 
crt. 

Denumirea societăţii în care 
sunt deţinute acţiuni 

Statul rezident al societăţii în 
care sunt deţinute acţiuni 

Participare la capitalul social al 
societăţii/ drepturile de vot(%) 

     

     

     

 
   b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate   
 

      

 
Nr. 
crt. 

Persoana 
implicată 

Denumirea societăţii în 
care sunt deţinute 

acţiuni 

Statul rezident al 
societăţii în care sunt 

deţinute acţiuni 

Participarea persoanei implicate la 
capitalul social al societăţii/ drepturile 

de vot(%) 
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   c) deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse   
 

      

 
Nr. 
crt. 

Persoana cu care 
se află în legături 

strânse 

Denumirea societăţii 
în care sunt deţinute 

acţiuni 

Statul rezident al 
societăţii în care 

sunt deţinute acţiuni 

Participarea persoanei cu care se află în 
legături strânse la capitalul social al 

societăţii/drepturile de vot(%) 

      

      

      

 
    Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.   
 
    Data .........................   
    Semnătura ....................   
       
   19) Se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de acţionar semnificativ al societăţii de 
administrare a investiţiilor.   
   20) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul 
persoanelor fizice străine.   
   21) Se completează denumirea societăţii de administrare a investiţiilor.   
 

ANEXA Nr. 1F    
 

DECLARAŢIE   
 
    Subsemnatul ................................................................, cu domiciliul în .............................................................., posesor 
al actului de identitate tip .....22), seria ... nr. ........., eliberat de ................... la data de ........................, valabil până la data 
de .................., CNP ....................................., în calitate de reprezentant legal al acţionarului .............23) care are o 
deţinere de ....% din capitalul social al societăţii de administrare a investiţiilor .........24), declar prin prezenta că societatea 
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al cărei reprezentant legal sunt respectă cerinţele menţionate la art. 18 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 15/2004 şi mai 
are următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot:   
   a) deţineri individuale   
 

     

 
Nr. 
crt. 

Denumirea societăţii în care 
sunt deţinute acţiuni 

Statul rezident al societăţii în 
care sunt deţinute acţiuni 

Participare la capitalul social al 
societăţii/ drepturile de vot(%) 

     

     

     

 
   b) deţineri în legătură cu persoanele implicate   
 

      

 
Nr. 
crt. 

Persoana 
implicată 

Denumirea societăţii în 
care sunt deţinute 

acţiuni 

Statul rezident al 
societăţii în care sunt 

deţinute acţiuni 

Participarea persoanei implicate la 
capitalul social al societăţii/ drepturile 

de vot(%) 

      

      

      

 
   c) deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse   
 

      

 
Nr. 
crt. 

Persoana cu care 
se află în legături 

strânse 

Denumirea societăţii 
în care sunt deţinute 

acţiuni 

Statul rezident al 
societăţii în care 

sunt deţinute acţiuni 

Participarea persoanei cu care se află în 
legături strânse la capitalul social al 

societăţii/drepturile de vot(%) 

      

      

      

 
    Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.   
 



  

 

48 

    Data .................. Semnătura ....................   
       
   22) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul 
persoanelor fizice străine.   
   23) Se completează numele persoanei juridice care are calitatea de acţionar semnificativ al societăţii de administrare a 
investiţiilor.   
   24) Se completează denumirea societăţii de administrare a investiţiilor.   
 

ANEXA Nr. 2    
 

DECLARAŢIE   
 
    Subsemnatul ................................................................, cu domiciliul în .............................................................., posesor 
al actului de identitate tip ....25), seria ... nr. .........., eliberat de .................. la data de ........................., valabil până la data 
de ......., CNP ....................................., în calitate de angajat cu contract individual de muncă al societăţii de administrare a 
investiţiilor ........................................., declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 33 din Regulamentul 
nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament 
colectiv şi a depozitarilor, pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern şi mă angajez să 
respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M., precum şi 
ale pieţelor reglementate.   
    Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.   
 
    Data .......................   
    Semnătura ..................   
       
   25) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul 
persoanelor fizice străine.   
 

ANEXA Nr. 3    
 

act:56842%20-1
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Raportul anual al societăţii de administrare a investiţiilor 
privind propria activitate   

 
   1. Bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificării capitalului propriu, note 
explicative.   
   2. Raportul controlului intern.   
   3. Structura organizatorică.   
   4. Modificări ale consiliului de administraţie, conducătorilor, înlocuiri ale directorilor, auditorilor, reprezentanţilor 
compartimentului de control intern.   
 

ANEXA Nr. 4    
 

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM 
al contractului de societate civilă al fondului deschis de investiţii   

 
    Contractul de societate civilă va avea următorul conţinut minim:   
   1. Denumirea fondului.   
   2. Fundamentarea legală a constituirii fondului.   
   3. Durata fondului.   
   4. Obiectivele fondului.   
   5. Unitate de fond - definiţia; descriere; valoarea iniţială.   
   6. Societatea de administrare şi limita maximă a comisionului de administrare.   
   7. Depozitarul şi limita maximă a comisionului de depozitare.   
   8. Forţa majoră - definire.   
   9. Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor.   
   10. Lichidarea şi fuziunea fondului - clauze; procedură; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.   
   11. Litigii; mod de soluţionare; competenţă.   
   12. Clauza privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în Codul civil român.   
   13. Drepturile şi obligaţiile părţilor.   

act:57336%20-1
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   14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere 
şi a declaraţiei prin care confirmă faptul că au primit, au citit şi au înţeles prospectul.   
 

ANEXA Nr. 5    
 

CONŢINUTUL MINIM 
al prospectului simplificat al unui fond deschis de 

investiţii/societate de investiţii   
 
   1. Prezentarea succintă a fondului deschis de investiţii/societăţii de administrare   
   a) data înfiinţării fondului deschis de investiţii/societăţii de investiţii;   
   b) statul membru de origine al fondului deschis de investiţii/societăţii de investiţii;   
   c) denumirea societăţii de administrare a investiţiilor a fondului deschis de investiţii/societăţii de administrare a 
investiţiilor (dacă este cazul);   
   d) durata de existenţă;   
   e) denumirea depozitarului;   
   f) numele auditorilor;   
   g) distribuitorii fondului de investiţii/societăţii de investiţii.   
   2. Informaţii cu privire la investiţiile fondului deschis de investiţii/societăţii de investiţii   
   2.1. Scurtă prezentare a obiectivelor de investiţii ale fondului deschis de investiţii/societăţii de investiţii.   
   2.2. Politica de investiţii a fondului deschis de investiţii/societăţii de investiţii şi o evaluare succintă a profilului de risc al 
fondului deschis de investiţii/societăţii de investiţii cuprinzând informaţiile cu privire la:   
   a) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;   
   b) dacă fondul de investiţii/societatea de investiţii are în vedere o anumită strategie de investiţii orientată pe arii 
geografice sau sectoare industriale sau orice alte sectoare de activitate (de exemplu investirea în instrumente financiare 
emise de către ţări în dezvoltare);   
   c) în cazul în care fondul de investiţii/societatea de investiţii investeşte în obligaţiuni, menţionarea tipului acestora (dacă 
sunt guvernamentale sau corporative), durata de existenţă a acestora şi ratingul acestora (dacă este cazul);   
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   d) în cazul în care fondul deschis de investiţii/societatea de investiţii foloseşte instrumente financiare derivate, 
menţionarea scopului folosirii acestora respectiv pentru realizarea obiectivelor de investiţii sau numai pentru acoperirea 
riscului;   
   e) menţionarea situaţiei în care fondul deschis de investiţii/societatea de investiţii are ca obiectiv urmărirea structurii 
unui indice de referinţă ("benchmark"), specificând şi strategia urmată pentru îndeplinirea obiectivului (dacă este cazul).   
   2.3. Prezentarea performanţelor anterioare ale fondului deschis de investiţii/societăţii de investiţii cu precizarea faptului 
că performanţele anterioare ale fondului/societăţii de investiţii nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.   
   2.4. Profilul investitorului căruia se adresează fondul deschis de investiţii/societatea de investiţii.   
   3. Comisioane şi alte cheltuieli   
   a) comisioanele de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care se plătesc şi valoarea acestora;   
   b) comisioanele de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care se plătesc şi valoarea acestora;   
   c) alte comisioane şi cheltuieli, cu specificarea celor care sunt suportate de către investitori şi a celor suportate din 
activul fondului de deschis de investiţii/societăţii de investiţii.   
   4. Regimul fiscal aplicabil   
   5. Informaţii de natură comercială   
   a) procedura de subscriere a unităţilor de fond/acţiunilor;   
   b) procedura pentru răscumpărarea unităţilor de fond/acţiunilor;   
   c) data şi modalitatea de distribuire a dividendelor unui OPCVM (dacă este cazul);   
   d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii unitare a activului net.   
   6. Prevederi diverse   
    Prospectul simplificat trebuie să conţină:   
   a) o prevedere prin care să se specifice faptul că prospectul, raportul anual şi semestrial al fondului deschis de 
investiţii/societăţii de investiţii pot fi obţinute, gratuit, la cerere, înainte de încheierea contractului şi după aceea;   
   b) denumirea autorităţii competente;   
   c) numele unor persoane de legătură sau specificarea locurilor de unde se pot obţine informaţii suplimentare, dacă este 
nevoie;   
   d) data publicării prospectului.   
 

ANEXA Nr. 6    
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CONŢINUTUL MINIM AL REGULILOR 
unui fond deschis de investiţii   

 
   1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii şi relaţia dintre societatea de administrare 
şi investitori   
   1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:   
   a) denumirea societăţii;   
   b) nr. şi data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului;   
   c) sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;   
   d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de C.N.V.M.;   
   e) numărul şi data de înscriere în Registrul C.N.V.M.;   
   1.2. Obiectul şi obiectivul administrării.   
   1.3. Nivelul comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiţii 
administrat.   
   1.4. Cheltuielile pe care SAI este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiţii şi modalitatea de 
calcul al acestora.   
   1.5. Operaţiunile pe care poate să le facă SAI în numele fondului deschis de investiţii în vederea desfăşurării activităţii 
de administrare.   
   1.6. Responsabilitatea societăţii de administrare în desfăşurarea activităţii de administrare.   
   2. Informaţii despre depozitar, relaţia dintre societatea de administrare a investiţiilor şi depozitar   
   2.1. Datele de identificare a depozitarului:   
   a) denumirea societăţii şi forma juridică;   
   b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se 
desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;   
   2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între SAI şi depozitar.   
   2.3. Durata contractului încheiat între SAI şi depozitar.   
   2.4. Instrucţiunile primite de depozitar de la SAI.   
   2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare.   
   2.6. Responsabilităţile depozitarului faţă de societatea de administrare şi faţă de investitorii fondului deschis de investiţii 
pentru care desfăşoară activitatea de depozitare.   
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   2.7. Încetarea contractului de depozitare.   
   2.8. Forţa majoră în cazul contractului de depozitare.   
   3. Informaţii cu privire la fondul deschis de investiţii   
   3.1. O descriere a obiectivelor fondului deschis de investiţii, inclusiv:   
   a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;   
   b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei 
politici;   
   c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;   
   d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de 
asigurare împotriva riscurilor;   
   e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii;   
   f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a fondului deschis de investiţii.   
   3.2 Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât administratorii societăţii 
de administrare a investiţiilor.   
   3.3 Informaţii cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea şi anularea unităţilor de fond într-un fond deschis de 
investiţii:   
   a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;   
   b) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către C.N.V.M;   
   c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;   
   d) numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul;   
   e) modalitatea de anulare a unităţilor de fond ale unui fond deschis de investiţii;   
   3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii:   
   a) regulile de evaluare a activelor;   
   b) metoda de calcul al valorii activului net;   
   c) frecvenţa calculării valorii activului net;   
   d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;   
   e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.   
   3.5. Condiţii de înlocuire a SAI şi a depozitarului:   
   a) enumerarea situaţiilor în care poate fi înlocuită S.A.I şi depozitarul;   
   b) regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor.   
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   4. Regulile fondului trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil data întocmirii acestora.   
 

ANEXA Nr. 7    
 

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM 
ale contractului de administrare de investiţii 

pentru societăţile de investiţii   
 
    Părţile   
    Societatea de administrare a investiţiilor, cu sediul social şi sediul central (după caz) ............, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. .............., codul fiscal ................, nr. autorizaţiei emise de C.N.V.M. ......., nr. de înscriere în 
Registrul C.N.V.M. ..........   
    Reprezentată prin .................. (numele, prenumele, domiciliul, funcţia, B.I./C.I. seria ........ nr. .......)   
    şi   
    Societatea de investiţii, cu sediul social şi sediul central (după caz) ......................, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. .................., codul fiscal ................, nr. autorizaţiei emise de C.N.V.M. ......., nr. de înscriere în 
Registrul C.N.V.M. .......................   
    Reprezentată prin .................. (numele, prenumele, domiciliul, funcţia, B.I./C.I. seria ........ nr. ...........)   
 
   1. Obiectul contractului   
    Acţionarii încredinţează societăţii de administrare a investiţiilor, care acceptă, administrarea .........................   
    Prin administrare, în sensul prezentului contract, părţile înţeleg ..........   
    Acţionarii acordă societăţii de administrare a investiţiilor toate puterile necesare realizării obiectului contractului.   
    Societatea de administrare a investiţiilor este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile 
prezentului contract.   
   2. Obiectul şi obiectivul administrării   
    Administrarea poartă asupra societăţii de investiţii .........   
    Obiectivul administrării este ..........   
    Pentru realizarea obiectivului administrării, societatea de administrare a investiţiilor se obligă să deschidă şi să ţină o 
evidenţă specială, distinctă şi adaptată activelor administrate.   
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   3. Durata contractului   
    Durata prezentului contract este de ...... ani, începând cu data autorizării societăţii de investiţii de către C.N.V.M., sau o 
dată cu autorizarea preluării societăţii de investiţii de către o altă societate de administrare a investiţiilor.   
   4. Preţul contractului; modalităţi de plată   
    Preţul contractului este reprezentat de comisionul de administrare şi este de ......% aplicat la ......... .   
   5. Operaţiuni autorizate   
    Societatea de administrare a investiţiilor este autorizată să realizeze din proprie iniţiativă şi pe proprie răspundere 
următoarele operaţiuni:   
    În realizarea operaţiunilor autorizate, societatea de administrare a investiţiilor va acţiona numai în interesul acţionarilor 
societăţii de investiţii administrate şi va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, 
precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare şi altor instrumente financiare din 
portofoliul administrat.   
    Societatea de administrare a investiţiilor comunică acţionarilor orice informaţii cerute de aceştia şi având legătură cu 
portofoliul administrat.   
    Societatea de administrare a investiţiilor este obligată să evite situaţiile care constituie conflict de interese aşa cum au 
fost definite acestea în Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor sau să asigure 
informarea investitorilor cu privire la cele care apar.   
   6. Depozitare   
   7. Pierderi   
    Acţionarii declară că au luat cunoştinţă despre riscurile operaţiunilor efectuate cu activele sale şi cu instrumente 
financiare administrate de către societatea de administrare.   
   8. Rezilierea contractului   
    Prezentul contract încetează de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazurile prevăzute de lege şi de 
reglementările speciale privind pe oricare dintre părţi.   
    Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.   
   9. Modificarea contractului   
    Modificarea contractului se va face prin act adiţional, semnat de reprezentanţii legali ai societăţii de administrare a 
investiţiilor şi societăţii de investiţii, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform 
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prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a 
investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.   
   10. Responsabilitate   
    Societatea de administrare a investiţiilor răspunde pentru orice prejudiciu produs acţionarilor prin:   
   - încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor speciale în vigoare;   
   - încălcarea reglementărilor interne ale societăţii de investiţii;   
   - dol;   
   - culpă în executarea contractului;   
   - neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.   
   11. Forţa majoră   
    Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ........ zile şi demonstrată în termen de ....... zile 
- ambele de la data apariţiei.   
   12. Litigii   
 

ANEXA Nr. 8    
 

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM 
al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiţii   

 
   1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii   
   1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:   
   a) denumirea societăţii şi forma juridică;   
   b) nr. şi data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului;   
   c) sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;   
   d) sediile secundare ale societăţii;   
   e) codul unic de înregistrare;   
   f) durata (dacă este limitată);   
   g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor, şi dacă aceasta 
desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor de pensii şi activităţi conexe;   
   h) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de C.N.V.M.;   
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   i) numărul şi data de înscriere în Registrul C.N.V.M.   
   1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor.   
   1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administraţie al societăţii de administrare a investiţiilor, ale 
conducătorilor, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceştia din urmă şi experienţa profesională a membrilor acestuia, 
precum şi detalierea activităţilor desfăşurate de către aceştia atunci când aceste activităţi sunt semnificative pentru 
societatea de administrare.   
   2. Informaţii despre depozitar   
   2.1. Datele de identificare ale depozitarului:   
   a) denumirea societăţii şi forma juridică;   
   b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se 
desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.   
   2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.   
   2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, 
prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:   
   a) denumirea subdepozitarului;   
   b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se 
desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;   
   c) activităţile care au fost delegate.   
   3. Informaţii cu privire la fondul deschis de investiţii   
   3.1. Identitatea fondului:   
   a) denumirea;   
   b) data înfiinţării;   
   c) durata de existenţă;   
   d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de C.N.V.M.   
   e) numărul şi data de înscriere în Registrul C.N.V.M.   
   3.2. O descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:   
   a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit, etc.;   
   b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei 
politici;   
   c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;   
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   d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de 
asigurare împotriva riscurilor;   
   e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura fondului;   
   f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a fondului deschis de investiţii.   
   3.3. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât administratorii societăţii 
de administrare a investiţiilor.   
   3.4. O descriere a caracteristicilor unei unităţi de fond într-un fond deschis de investiţii:   
   a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;   
   b) mijloace de evidenţă a unităţii de fond - dematerializate;   
   c) caracteristicile unităţii de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;   
   d) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al fondului;   
   e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.   
   3.5. Informaţii cu privire la emiterea şi răscumpărarea unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:   
   a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond;   
   b) procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;   
   c) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către C.N.V.M.;   
   d) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;   
   e) numele, adresa, telefonul şi faxul distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul.   
   3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii:   
   a) regulile de evaluare a activelor;   
   b) metoda de calcul a valorii activului net;   
   c) frecvenţa calculării valorii activului net;   
   d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;   
   e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.   
   3.7. Comisioane şi alte cheltuieli:   
   a) comisioane suportate de investitori - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care 
acestea se plătesc şi valoarea lor;   
   b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul) cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;   
   c) comisioanele datorate societăţii de administrare, depozitarului, alte comisioane şi cheltuieli suportate de către fond 
sau de către deţinătorii de unităţi de fond, modalitatea de plată, valoarea şi modul de calcul al acestora.   
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   3.8. Fuziunea şi lichidarea unui fond deschis de investiţii: circumstanţele în care un fond deschis de investiţii poate 
fuziona cu alt fond sau poate fi lichidat, precum şi procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le 
revin deţinătorilor de unităţi de fond.   
   3.9. Regimul fiscal:   
   a) impozitele suportate de investitor;   
   b) detalii cu privire la modalitatea de reţinere a impozitelor.   
   3.10. Auditorul fondului.   
   3.11. Grupul din care face parte societatea de administrare a investiţiilor a fondului deschis de investiţii, aşa cum a fost 
definit acesta în art. 2 alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 297/2004 şi care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul 
grup.   
   3.12. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiţii autorizate vor fi completate cu date privind 
performanţele anterioare ale fondului, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor 
viitoare.   
   4. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile   
   5. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor   
   6. Consultanţi şi alte persoane juridice   
   6.1 Informaţii cu privire la numele consultanţilor sau denumirea şi tipul persoanelor juridice care oferă consultanţă pe 
bază de contract şi care sunt plătite din activele fondului deschis de investiţii.   
   6.2 Prevederi ale contractului încheiat între consultanţi şi societatea de administrare a investiţiilor, în afara celor legate 
de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori.   
   6.3 Alte prevederi semnificative.   
   7. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităţilor de 
fond şi modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiţii. Aceste informaţii trebuie 
oferite, în toate situaţiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiţii. Atunci când unităţile de fond ale unui 
fond deschis de investiţii sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conţine informaţiile respective 
cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de distribuire 
a informaţiilor specifice pentru statul respectiv.   
   8. Denumirea societăţilor de administrare, sediul social şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii 
Consiliului de administraţie şi ai conducătorilor S.A.I. căreia i-a fost delegată administrarea portofoliului.   
   9. Prevederi diverse   
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   9.1. Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:   
   a) data autorizării prospectului;   
   b) locul de unde se pot obţine regulile fondului, dacă acestea nu sunt anexate la prospect, şi cum sunt făcute publice 
rapoartele periodice.   
   9.2. Profilul investitorului căruia se adresează fondul deschis de investiţii.   
   10. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum şi 
alte informaţii despre fondul deschis de investiţii.   
   11. Adresa de web şi e-mail a fondului deschis de investiţii.   
 

ANEXA Nr. 9    
 

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM 
al prospectului de emisiune al societăţii de investiţii   

 
   1. Informaţii despre societatea de administrare a societăţii de investiţii (dacă este cazul)   
   1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:   
   a) denumirea societăţii şi forma juridică;   
   b) nr. şi data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului;   
   c) sediul social al societăţii şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;   
   d) sediile secundare ale societăţii;   
   e) codul unic de înregistrare;   
   f) durata (dacă este limitată);   
   g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor, şi dacă aceasta 
desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor de pensii şi activităţi conexe;   
   h) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de C.N.V.M.;   
   i) numărul şi data de înscriere în Registrul C.N.V.M.   
   1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor.   
   1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administraţie al societăţii de administrare a investiţiilor, ale 
conducătorilor, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceştia din urmă şi experienţa profesională a membrilor acestuia, 
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precum şi detalierea activităţilor desfăşurate de către aceştia atunci când aceste activităţi sunt semnificative pentru 
societatea de administrare.   
   2. Informaţii despre depozitar   
   2.1. Datele de identificare ale depozitarului:   
   a) denumirea societăţii şi forma juridică;   
   b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se 
desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;   
   2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.   
   2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, 
prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:   
   a) denumirea subdepozitarului;   
   b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se 
desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;   
   c) activităţile care au fost delegate.   
   3. Informaţii cu privire la societatea de investiţii   
   3.1. Identitatea societăţii de investiţii   
   a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, 
sediul social, codul fiscal, număr de înregistrare la Registrul Comerţului şi naţionalitatea membrilor fondatori persoane 
juridice;   
   b) forma, denumirea, sediul social şi sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, emblema societăţii, dacă 
este cazul, precum şi sediile filialelor dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web;   
   c) data înfiinţării şi durata societăţii;   
   d) obiectul de activitate al societăţii;   
   e) capitalul social subscris şi vărsat (după subscrierea iniţială);   
   f) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de C.N.V.M.;   
   g) numărul şi data de înscriere în Registrul C.N.V.M.   
   3.2. Conducerea societăţii de investiţii:   
   a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, garanţia pe care administratorii 
sunt obligaţi să o depună, puterile ce li se conferă şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile 
speciale de reprezentare şi de administrare acordate unora dintre ei; experienţa profesională;   
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   b) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia conducătorilor şi a persoanelor care îi înlocuiesc pe 
aceştia precum şi pentru reprezentanţii compartimentului de control intern ai societăţii, (în cazul în care aceasta este 
autoadministrată), experienţa profesională;   
   c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât administratorii societăţii de 
investiţii (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experienţa profesională;   
   d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul şi funcţionarea societăţii;   
   e) detalii cu privire la principalele activităţi desfăşurate de către membrii consiliului de administraţie şi de conducătorii 
societăţii de investiţii în afara societăţii, dacă acestea sunt semnificative pentru societatea de investiţii;   
   3.3. O descriere a obiectivelor societăţii de investiţii, inclusiv:   
   a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;   
   b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei 
politici;   
   c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;   
   d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de 
asigurare împotriva riscurilor;   
   e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii;   
   f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a societăţii de investiţii.   
   3.4. O descriere a caracteristicilor acţiunilor societăţii de investiţii:   
   a) natura drepturilor conferite de o acţiune;   
   b) caracteristicile acţiunilor, indicarea monedei în care pot fi denominate;   
   c) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al societăţii de investiţii;   
   d) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.   
   3.5. Informaţii cu privire la emiterea şi răscumpărarea acţiunilor unei societăţi de investiţii şi admiterea la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată:   
   a) procedurile pentru subscrierea de acţiuni;   
   b) procedurile pentru răscumpărarea de acţiuni;   
   c) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de acţiuni pot fi suspendate de către C.N.V.M.;   
   d) dacă societatea de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de acţiuni;   
   e) piaţa reglementată pe care sunt admise la tranzacţionare sau pe care se tranzacţionează;   
   3.6. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăţi de investiţii:   
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   a) metoda de calculare a valorii activului net;   
   b) frecvenţa calculării valorii activului net;   
   c) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;   
   d) valoarea iniţială a unei acţiuni.   
   3.7. Comisioane şi alte cheltuieli:   
   a) comisioane suportate de acţionari - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), comisioane de răscumpărare (dacă 
este cazul);   
   b) cheltuielile datorate societăţii de administrare a investiţiilor, unde este cazul şi nivelul sau metoda de determinare a 
comisionului datorat acesteia pentru serviciile de administrare.   
   c) comisioane şi alte cheltuieli suportate de către societatea de investiţii.   
   3.8. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societăţi de investiţii: circumstanţele în care o societate de investiţii poate 
fuziona cu o altă societate de investiţii, poate fi divizată sau lichidată, precum şi procedura de realizare a acestora, cu 
specificarea drepturilor ce le revin deţinătorilor de acţiuni.   
   3.9. Regimul fiscal:   
   a) impozitele suportate de acţionar;   
   b) modalitatea de reţinere a impozitelor.   
   3.10. Auditorul societăţii de investiţii.   
   3.11. Grupul din care face parte societatea de investiţii sau societatea de administrare a investiţiilor a acesteia (dacă 
este cazul), aşa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 297/2004 şi care sunt persoanele juridice 
care fac parte din respectivul grup.   
   3.12. În cazul în care prospectele societăţilor de investiţii autorizate vor fi completate cu date privind performanţele 
anterioare ale societăţii de investiţii, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor 
viitoare.   
   4. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile   
   5. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor   
   6. Consultanţi şi alte persoane juridice   
   6.1. Informaţii cu privire la numele consultanţilor sau denumirea şi tipul persoanelor juridice care oferă consultanţă pe 
bază de contract şi care sunt plătite din activele societăţii de investiţii.   
   6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanţi şi societatea de administrare a investiţiilor, în afara celor legate 
de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori.   
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   6.3. Alte prevederi semnificative.   
   7. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor de acţiuni şi 
modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectiva societate de investiţii. Aceste informaţii trebuie oferite, în 
toate situaţiile, în statul membru de origine al societăţii de investiţii. Atunci când acţiunile unei societăţi de investiţii sunt 
distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conţine informaţiile respective cu privire la modalitatea de 
plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor de acţiuni şi modalitatea de distribuire a informaţiilor specifice pentru 
statul respectiv.   
   8. Denumirea societăţilor de administrare, sediul social şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii 
Consiliului de administraţie şi conducătorii S.A.I. căreia i-a fost delegată administrarea portofoliului unei societăţi de 
investiţii (dacă este cazul).   
   9. Prevederi diverse   
   9.1. Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:   
   a) data autorizării prospectului;   
   b) locul de unde se pot obţine informaţii relevante cum ar fi: prospectul şi rapoartele periodice, actul constitutiv, dacă 
acesta nu este anexat la prospect;   
   9.2. Profilul investitorului căruia se adresează societatea de investiţii.   
   10. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum şi 
alte informaţii despre societatea de investiţii.   
   11. Adresa de web şi e-mail a societăţii de investiţii.   
 

ANEXA Nr. 10    
 

Rapoartele OPCVM 
Situaţia activelor şi obligaţiilor   

 
           

 
Denumire element 

Începutul perioadei de 
raportare 

Sfârşitul perioadei de 
raportare 

Diferenţe 
(lei) 

 

I Total active % din 
activul 

net 

% din 
activul 
total 

Valută Lei 
% din 
activul 

net 

% din 
activul 
total 

Valută Lei 
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1. Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei 
monetare din care: 

         

 

1.1. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei 
monetare admise sau tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată din România, din care: 
acţiuni, alte valori mobiliare asimilate 
acestora (cu menţionarea fiecărei 
categorii), obligaţiuni (pe categorii de 
emitent), alte titluri de creanţă (cu 
menţionarea pe tipuri şi pe categorii de 
emitent), alte valori mobiliare, instrumente 
ale pieţei monetare (pe categorii); 

         

 

1.2. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei 
monetare admise sau tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată dintr-un stat membru, 
din care: acţiuni, alte valori mobiliare 
asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei 
categorii), obligaţiuni (pe categorii de 
emitent), alte titluri de creanţă (cu 
menţionarea pe tipuri şi pe categorii de 
emitent), alte valori mobiliare, instrumente 
ale pieţei monetare (pe categorii); 

         

 

1.3. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei 
monetare admise la cota oficială a unei 
burse dintr-un stat nemembru sau 
negociate pe o altă piaţă reglementată 
dintr-un stat nemembru, care operează în 
mod regulat şi este recunoscută şi deschisă 
publicului, aprobată de C.N.V.M., din care: 
acţiuni, alte valori mobiliare asimilate 
acestora (cu menţionarea fiecărei 
categorii), obligaţiuni (pe categorii de 
emitent), alte titluri de creanţă (cu 
menţionarea pe tipuri şi pe categorii de 
emitent), alte valori mobiliare, instrumente 
ale pieţei monetare (pe categorii). 

         

 
2. valori mobiliare nou emise          

 

3. alte valori mobiliare şi instrumente ale 
pieţei monetare menţionate la art. 102 (1) 
lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: 
valori mobiliare (pe categorii şi pe tipuri de 
emitent) şi instrumente ale pieţei monetare 
(pe categorii). 

         

 
4. Depozite bancare din care:          

act:56842%20-1
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4.1 depozite bancare constituite la instituţii 
de credit din România; 

         

 

4.2. depozite bancare constituite la instituţii 
de credit dintr-un stat membru; 

         

 

4.3. depozite bancare constituite la instituţii 
de credit dintr-un stat nemembru 

         

 

5. Instrumente financiare derivate 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată: 

         

 

5.1. instrumente financiare derivate 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată din 
România, pe categorii; 

         

 

5.2. instrumente financiare derivate 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată 
dintr-un stat membru, pe categorii; 

         

 

5.3. instrumente financiare derivate 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată 
dintr-un stat nemembru, pe categorii; 

         

 

5.4. instrumente financiare derivate 
negociate în afara pieţelor reglementate, pe 
categorii de instrumente. 

         

 
6. Conturi curente şi numerar          

 

7. Instrumente ale pieţei monetare, altele 
decât cele tranzacţionate pe o piaţă 
reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. 
G) din Legea nr. 297/2004. 

         

 
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM.          

 

9. Alte active (sume în tranzit, sume la 
distribuitori, sume la SSIF etc.). 

         

 
II Total obligaţii          

 

1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor 
datorate SAI 

         

 

2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor 
datorate depozitarului 

         

 

3. Cheltuieli cu comisioanele datorate 
intermediarilor 
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4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte 
servicii bancare 

         

 
5. Cheltuieli cu dobânzile          

 
6. Cheltuieli de emisiune          

 

7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor 
datorate C.N.V.M. 

         

 
8. Cheltuielile cu auditul financiar          

 
9. Alte cheltuieli aprobate          

 
III Valoarea activului net (I-II)          

 
Situaţia valorii unitare a activului net   

 
     

 
Denumire element 

Perioada 
curentă 

Perioada corespunzătoare a anului 
precedent 

Diferenţe 

 
Valoare activ net 

   

 
Număr de unităţi de fond/acţiuni în 
circulaţie    

 
Valoarea unitară a activului net 

   

 
Situaţia detaliată a investiţiilor   

 
    Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România   
 

          

 
Emitent Simbol 

Data ultimei 
şedinţe în care s-a 

tranzacţionat 

Nr. 
acţiuni 

deţinute 

Valoare 
nominală 

Valoare 
acţiune 

Valoare 
totală 

Pondere în 
capitalul social 
al emitentului 

Pondere în 
activul total 
al OPCVM 

          

 
    Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru   
 

          



  

 

68 

 
Emitent Simbol 

Data ultimei 
şedinţe în care s-a 

tranzacţionat 

Nr. 
acţiuni 

deţinute 

Valoare 
nominală 

Valoare 
acţiune 

Valoare 
totală 

Pondere în 
capitalul social 
al emitentului 

Pondere în 
activul total 
al OPCVM 

          

 
    Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat nemembru   
 

          

 
Emitent Simbol 

Data ultimei 
şedinţe în care s-a 

tranzacţionat 

Nr. 
acţiuni 

deţinute 

Valoare 
nominală 

Valoare 
acţiune 

Valoare 
totală 

Pondere în 
capitalul social 
al emitentului 

Pondere în 
activul total 
al OPCVM 

          

 
    Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România   
 

        

 
Emitent 

Simbol/serie 
instrument 

Data ultimei şedinţe în 
care s-a tranzacţionat 

Număr 
Valoare 

instrument 
Valoare 
totală 

Pondere în activul 
total al OPCVM 

        

 
    Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru   
 

        

 
Emitent 

Simbol/serie 
instrument 

Data ultimei şedinţe în 
care s-a tranzacţionat 

Număr 
Valoare 

instrument 
Valoare 
totală 

Pondere în activul 
total al OPCVM 

        

 
    Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din stat nemembru   
 

        

 
Emitent 

Simbol/serie 
instrument 

Data ultimei şedinţe în 
care s-a tranzacţionat 

Număr 
Valoare 

instrument 
Valoare 
totală 

Pondere în activul 
total al OPCVM 
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    Valori mobiliare altele decât cele menţionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004   
 

         

 
Emitent 

Nr. acţiuni 
deţinute 

Data 
achiziţiei 

Preţ de 
achiziţie 

Valoare 
acţiune 

Valoare 
totală 

Pondere în capitalul 
social al emitentului 

Pondere în activul 
total al OPCVM 

         

 
TOTAL 

   

 
    Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale 
administraţiei publice centrale   
 

           

 

Seria şi 
nr. 

emisiunii 

Nr. 
titluri 

Data 
achiziţiei 

Data 
scadenţei 

Valoare 
iniţială 

Creştere 
zilnică 

Dobânda 
cumulată 

Valoare 
actualizată 

Pondere în 
activul total 
al OPCVM 

Banca 
intermediară 

           

 
TOTAL 

   

 
    Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale   
 

          

 
Emitent 

Nr. 
titluri 

Data 
achiziţiei 

Data 
scadenţei 

Valoare 
iniţială 

Creştere 
zilnică 

Dobânda 
cumulată 

Valoare 
actualizată 

Pondere în 
activul total 

OPCVM 

          

 
TOTAL 

  

 
    Depozite bancare   
 

         

 
Denumire 

bancă 
Data 

constituirii 
Scadenţa 

Valoare 
iniţială 

Dobânda 
zilnică 

Dobânda 
cumulată 

Valoare 
actualizată 

Pondere în activ 
total OPCVM 

         

 
TOTAL 
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    Instrumente ale pieţei monetare altele decât cele menţionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004   
 

        

 
Emitent 

Data 
achiziţiei 

Scadenţa 
Valoare 
iniţială 

Creştere 
zilnică 

Valoare 
actualizată 

Pondere în activul total 
OPCVM 

        

 
TOTAL 

  

 
    Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimii 3 ani   
 

     

  
An T-2 An T-1 An T 

 
Activ net 

   

 
VUAN 

   

 
ANEXA Nr. 11    

 
RAPORTAREA SĂPTĂMÂNALĂ A ACTIVELOR ŞI 
OBLIGAŢIILOR OPCVM ÎN PERIOADA ..................   

 
             

 
 Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 (...) 

 
Nr. 
crt. 

Element 
Suma 

plasată 
Valoare 

actualizată 

Pondere 
valoare 

actualizată 
în total 
activ 

Suma 
plasată 

Valoare 
actualizată 

Pondere 
valoare 

actualizată 
în total 
activ 

Suma 
plasată 

Valoare 
actualizată 

Pondere 
valoare 

actualizată 
în total 
activ 

 

1. Valori mobiliare şi 
instrumente ale 
pieţei monetare din 
care: 
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1.1. valori mobiliare şi 
instrumente ale 
pieţei monetare 
admise sau 
tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată 
din România, din 
care: 

         

 
 - acţiuni;          

 

 - alte valori mobiliare 
asimilate acestora 
(cu menţionarea 
fiecărei categorii); 

         

 

 - obligaţiuni (pe 
categorii de 
emitent); 

         

 

 - alte titluri de 
creanţă (cu 
menţionarea pe 
tipuri şi pe categorii 
de emitent); 

         

 

 - alte valori 
mobiliare, 
instrumente ale 
pieţei monetare (pe 
categorii); 

         

 

1.2. valori mobiliare şi 
instrumente ale 
pieţei monetare 
admise sau 
tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată 
dintr-un stat 
membru, din care: 

         

 
 - acţiuni;          

 

 - alte valori mobiliare 
asimilate acestora 
(cu menţionarea 
fiecărei categorii); 
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 - obligaţiuni (pe 
categorii de 
emitent), alte titluri 
de creanţă (cu 
menţionarea pe 
tipuri şi pe categorii 
de emitent); 

         

 

 - alte valori 
mobiliare, 
instrumente ale 
pieţei monetare (pe 
categorii) 

         

 

1.3. valori mobiliare şi 
instrumente ale 
pieţei monetare 
admise la cota 
oficială a unei burse 
dintr-un stat 
nemembru sau 
negociate pe o altă 
piaţă reglementată 
dintr-un stat 
nemembru, care 
operează în mod 
regulat şi este 
recunoscută şi 
deschisă publicului, 
aprobată de 
C.N.V.M., din care: 

         

 

 - acţiuni, alte valori 
mobiliare asimilate 
acestora (cu 
menţionarea fiecărei 
categorii), 

         

 

 - obligaţiuni (pe 
categorii de 
emitent), alte titluri 
de creanţă (cu 
menţionarea pe 
tipuri şi pe categorii 
de emitent), 
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 - alte valori 
mobiliare, 
instrumente ale 
pieţei monetare (pe 
categorii); 

         

 

1.4. valori mobiliare nou 
emise 

         

 

1.5. alte valori mobiliare 
şi instrumente ale 
pieţei monetare 
menţionate la art. 
102 (1) lit. a) din 
Legea nr. 297/2004 
din care: valori 
mobiliare (pe 
categorii şi pe tipuri 
de emitent) şi 
instrumente ale 
pieţei monetare (pe 
categorii); 

         

 

2. Disponibil în cont 
curent şi numerar 

         

 

3. Depozite bancare 
din care: 

         

 

3.1. depozite bancare 
constituite la instituţii 
de credit dintr-un 
stat membru; 

         

 

3.2. depozite bancare 
constituite la instituţii 
de credit dintr-un 
stat nemembru; 

         

 

4. Instrumente 
financiare derivate 
tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată, 
din care: 
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4.1. instrumente 
financiare derivate 
tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată 
din România, pe 
categorii; 

         

 

4.2. instrumente 
financiare derivate 
tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată 
dintr-un stat 
membru, pe 
categorii; 

         

 

4.3. instrumente 
financiare derivate 
tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată 
dintr-un stat 
nemembru, pe 
categorii; 

         

 

5. Instrumente 
financiare derivate 
negociate în afara 
pieţelor 
reglementate, pe 
categorii de 
instrumente; 

         

 

6. Instrumente ale 
pieţei monetare, 
altele decât cele 
tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată, 
conform art. 101 
alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 297/2004 

         

 

7. Titluri de participare 
la OPCVM/AOPC 
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8. Alte active (sume în 
tranzit, sume la 
distribuitori, sume la 
SSIF etc.) 

         

 
9. ACTIV TOTAL          

 

10. Cheltuielile 
fondului/SI 

         

 
11. ACTIV NET          

 

12. Număr unităţi de 
fond/acţiuni în 
circulaţie din care 
deţinute de: 

         

 
 - persoane fizice          

 
 - persoane juridice          

 

13. Valoare unitară a 
activului net (VUAN) 

         

 

14. Număr investitori, 
din care: 

         

 
 - persoane fizice          

 
 - persoane juridice          

 
ANEXA Nr. 12    

 
FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM 

al prospectului de emisiune al unui fond închis de investiţii 
care atrage în mod public resurse financiare   

 
   1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului închis de investiţii   
   1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:   
   a) denumirea societăţii;   
   b) nr. şi data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului;   
   c) sediul social şi sediul central al societăţii, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;   
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   d) filiale, sucursale, sedii secundare ale societăţii;   
   e) codul unic de înregistrare;   
   f) durata (dacă este limitată);   
   g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor, şi dacă aceasta 
desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii ale persoanelor fizice sau juridice;   
   h) numărul şi data autorizaţiei eliberată de C.N.V.M.;   
   i) numărul şi data de înscriere în Registrul C.N.V.M.   
   1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor.   
   1.3. Consiliul de administraţie şi conducătorii societăţii de administrare a investiţiilor şi experienţa profesională a 
acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători.   
   2. Informaţii despre depozitar   
   2.1. Datele de identificare ale depozitarului:   
   a) denumirea societăţii;   
   b) sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de 
depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;   
   2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.   
   2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, 
prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:   
   a) denumirea subdepozitarului;   
   b) sediul principal şi sediul central, dacă este cazul precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de 
depozitare, dacă este cazul;   
   c) responsabilităţile care au fost transferate.   
   3. Informaţii cu privire la fondul închis de investiţii   
   3.1. Denumirea fondului închis de investiţii.   
   3.2. Durata fondului închis de investiţii.   
   3.3. Durata ofertei iniţiale.   
   3.4. Obiectivele de investiţii ale fondului închis de investiţii.   
   3.5. O descriere a caracteristicilor unităţilor de fond.   
   3.6. Informaţii cu privire la emiterea de noi unităţi de fond şi răscumpărarea unităţilor de fond: data sau perioadele la 
care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea unităţilor de fond, condiţiile în care se pot face 
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emisiuni ulterioare de unităţi de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informaţii privind numărul 
maxim de unităţi de fond emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unităţi de fond, 
procedurile pentru răscumpărarea de unităţi de fond dacă fondul închis de investiţii are o durată limitată, data finală 
pentru achiziţionarea sau răscumpărarea unităţilor de fond etc.).   
   3.7. Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiţii.   
   3.8. Comisioanele şi cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane 
datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, 
cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în prospectul de emisiune.   
   3.9. Fuziunea, lichidarea unui fond închis de investiţii: circumstanţele în care un fond închis de investiţii poate fuziona 
cu un alt AOPC, circumstanţele în care se lichidează, etc.   
   4. Regimul fiscal:   
   a) impozitele suportate de acţionar;   
   b) modalitatea de reţinere a impozitelor.   
   5. Grupul din care face parte societatea de administrare a investiţiilor aşa cum a fost definit acesta în art. 2 pct. 9 din 
Legea nr. 297/2004   
   6. Distribuitorii fondului închis de investiţii (dacă este cazul)   
   7. În cazul în care prospectele fondurilor închise de investiţii autorizate vor fi completate cu date privind performanţele 
anterioare ale fondului închis de investiţii, se va preciza că performanţele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanţie 
a realizărilor viitoare   
   8. Prevederi diverse   
    Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:   
   8.1. data întocmirii prospectului;   
   8.2. locul de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice;   
   8.3. adresa de web şi e-mail a fondului sau a societăţii de administrare a investiţiilor.   
   9. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea documentelor fondului închis de 
investiţii avute în vedere la înregistrarea la C.N.V.M.   
 

ANEXA Nr. 13    
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FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM 
al contractului de societate civilă al fondului închis de investiţii 

care atrage în mod public resurse financiare   
 
    Contractul de societate civilă va avea următorul conţinut minim:   
   1. Denumirea fondului   
   2. Fundamentarea legală a constituirii fondului.   
   3. Durata fondului.   
   4. Obiectivele fondului.   
   5. Unitate de fond - definiţia; descriere; valoarea nominală a unităţii de fond.   
   6. Societatea de administrare şi limita maximă a comisionului de administrare perceput de societatea de administrare 
pentru administrarea fondului închis de investiţii ;   
   7. Depozitarul şi limita maximă a comisionului de depozitare.   
   8. Forţa majoră - definire.   
   9. Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor.   
   10. Lichidarea şi fuziunea fondului - cauze; procedura; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.   
   11. Litigii; mod de soluţionare; competenţă.   
   12. Clauza privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în codul civil român.   
   13. Drepturile şi obligaţiile părţilor.   
   14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, 
în urma citirii prospectului de emisiune.   
 

ANEXA Nr. 14    
 

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM 
al prospectului de emisiune al unei societăţi de investiţii de tip 

închis care atrage în mod public resurse financiare   
 
   1. Informaţii despre societatea de administrare a societăţii de investiţii (dacă este cazul)   
   1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:   
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   a) denumirea societăţii;   
   b) nr. şi data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului;   
   c) sediul social şi sediul central al societăţii, dacă acesta este diferit de sediul social, telefon, fax, adresă de web;   
   d) filiale, sucursale, sedii secundare ale societăţii;   
   e) codul unic de înregistrare;   
   f) durata (dacă este limitată);   
   g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor şi dacă aceasta 
desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii ale persoanelor fizice sau juridice;   
   h) numărul şi data autorizaţiei eliberată de C.N.V.M.;   
   i) numărul şi data de înscriere în Registrul C.N.V.M.   
   1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor.   
   1.3. Consiliul de administraţie al societăţii de administrare a investiţiilor şi experienţa profesională a membrilor acestuia.   
   2. Informaţii despre depozitar   
   2.1. Datele de identificare ale depozitarului:   
   a) denumirea societăţii;   
   b) sediul principal şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, 
adresă de web;   
   2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.   
   3. Informaţii cu privire la societatea de investiţii   
   3.1. Identitatea societăţii de investiţii:   
   a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, 
sediul social, codul fiscal, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi naţionalitatea membrilor fondatori 
persoane juridice;   
   b) forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii, precum şi sediile filialelor dacă acestea există, 
telefonul, fax, adresa de web;   
   c) data înfiinţării şi durata societăţii;   
   d) obiectul de activitate al societăţii;   
   e) capitalul social subscris şi vărsat (după subscrierea iniţială);   
   f) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de C.N.V.M.;   
   g) numărul şi data de înscriere în Registrul C.N.V.M.   
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   3.2. Conducerea societăţii de investiţii:   
   a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, garanţia pe care administratorii 
sunt obligaţi să o depună, puterile ce li se conferă şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile 
speciale de reprezentare şi de administrare acordate unora dintre ei; experienţa profesională;   
   b) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor comitetului de direcţie şi ale 
conducătorilor, precum şi pentru reprezentanţii compartimentului de controlul intern al societăţii, (în cazul în care aceasta 
este autoadministrată); experienţa profesională;   
   c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât administratorii societăţii de 
investiţii (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experienţa profesională;   
   d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul şi funcţionarea societăţii.   
   3.3. Durata subscrierii iniţiale.   
   3.4. O descriere a obiectivelor societăţii de investiţii, inclusiv: politica de investiţii, principalele categorii de instrumente 
financiare în care se va investi, descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea 
portofoliului, durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii, factorii de risc derivând din 
politica de investiţii a societăţii de investiţii.   
   3.5. O descriere a caracteristicilor acţiunilor societăţii de investiţii:natura drepturilor conferite de o acţiune, 
caracteristicile acţiunilor, datele pentru distribuirea rapoartelor privind informarea investitorilor.   
   3.6. Informaţii cu privire la emiterea de noi acţiuni şi răscumpărarea acţiunilor: data sau perioadele la care se poate face 
răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea acţiunilor, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de 
acţiuni, modalitatea de realizarea a emisiunilor (de exemplu informaţii privind numărul maxim de acţiuni emise şi valoarea 
de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de acţiuni, procedurile pentru răscumpărarea acţiunilor, dacă 
societatea de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea unităţilor de fond etc.).   
   3.7. Informaţii cu privire la piaţa reglementată pe care intenţionează să tranzacţioneze acţiunile.   
   3.8. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăţi de investiţii: metoda de calcul al valorii activului 
net, frecvenţa calculării valorii activului net, mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net, valoarea iniţială 
de emisiune a unei acţiuni.   
   3.9. Comisioane şi alte cheltuieli: comisionul de administrare (dacă este cazul), comisionul de depozitare, comisioane 
datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, 
cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în prospectul de emisiune.   
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   3.10. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societăţi de investiţii: circumstanţele în care o societate de investiţii poate 
fuziona cu o altă societate de investiţii, poate fi divizată sau lichidată.   
   4. Regimul fiscal:   
   a) impozitele suportate de acţionar;   
   b) modalitatea de reţinere a impozitelor.   
   5. Grupul din care face parte societatea de investiţii sau societatea de administrare a acesteia (dacă este cazul), aşa 
cum a fost definit acesta în art. 2, pct. 9 din Legea nr. 297/2004, şi care sunt persoanele juridice care fac parte din 
respectivul grup.   
   6. În cazul în care prospectele societăţilor de investiţii de tip închis autorizate vor fi completate cu date privind 
performanţele anterioare ale societăţii de investiţii de tip închis, se va preciza că performanţele anterioare ale acestuia nu 
reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.   
   7. Prevederi diverse   
    Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:   
   7.1. Data întocmirii prospectului.   
   7.2. Locul de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice.   
   7.3. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum şi 
alte informaţii despre societatea de investiţii.   
   7.4. Adresa de web şi e-mail a societăţii de investiţii sau a societăţii de administrare a investiţiilor.   
 

ANEXA Nr. 15    
 

CONŢINUTUL MINIM AL CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILĂ 
al unui fond închis de investiţii care atrage în mod 

privat resurse financiare   
 
   1. Date de identificare a membrilor (investitorilor fondului), dacă aceştia sunt cunoscuţi la momentul constituirii:   
   a) persoane fizice - datele de identificare: numele; prenumele; cetăţenia; domiciliul; actul de identitate (serie, număr, 
organ emitent, data emiterii);   
   b) persoane juridice - datele de identificare a persoanei juridice: denumirea; sediul; numărul de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerţului; datele de identificare a persoanei fizice împuternicite să reprezinte societatea şi să semneze în 
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numele acesteia contractul de societate civilă; calitatea pe care o are această persoană în cadrul persoanei juridice pe 
care o reprezintă; împuternicire specială din partea consiliului de administraţie al societăţii - membru iniţial - pentru 
semnarea contractului de societate civilă în numele ei.   
   2. Denumirea fondului.   
   3. Fundamentarea legală a constituirii fondului.   
   4. Durata fondului.   
   5. Obiectivele fondului.   
   6. Capitalul depus de investitori la momentul constituirii; cota de participare a fiecărui membru iniţial la constituirea 
capitalului social - dacă este cazul.   
   7. Titluri de participare: definiţia; descrierea lor; valoarea; numărul titlurilor de participare deţinute de fiecare investitor.   
   8. Societatea de administrare şi limita maximă a comisionului de administrare;   
   9. Împuternicirea societăţii de administrare a fondului să încheie contractul cu societatea de depozitare şi limita maximă 
a comisionului de depozitare.   
   10. Cheltuielile pe care le suportă fondul.   
   11. Forţa majoră - definire.   
   12. Clauzele de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor iniţiali sau cu membri rămaşi în viaţă.   
   13. Lichidarea, transformarea, fuziunea - cauze; procedura; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.   
   14. Litigii; mod de soluţionare; competenţă.   
   15. O clauză prin care să se specifice că investitorii ulterior atraşi de respectivul AOPC devin parte la contractul de 
societate civilă/actul constitutiv şi îşi asumă prevederile reglementărilor interne ale respectivului AOPC prin subscrierea 
de titluri de participare.   
 

ANEXA Nr. 16    
 

SITUAŢIA 
activelor şi datoriilor unui AOPC înfiinţat prin act constitutiv   

 
   1. Active imobilizate   
   1.1. Imobilizări necorporale   
   1.2. Imobilizări corporale   
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   1.3. Imobilizări financiare   
   1.3.1. Acţiuni cotate   
   1.3.2. Acţiuni necotate   
   1.3.3. Titluri de stat   
   1.3.4. Certificate de depozit   
   1.3.5. Depozite bancare   
   1.3.6. Obligaţiuni municipale   
   1.3.7. Obligaţiuni corporative   
   1.3.8. Valori mobiliare nou emise   
   1.3.9. Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC   
   1.3.10. Alte imobilizări financiare   
   2. Active circulante   
   2.1. Stocuri   
   2.2. Creanţe, din care efecte de comerţ   
   2.3. Disponibilităţi   
   2.4. Investiţii financiare pe termen scurt   
   2.4.1. Acţiuni cotate   
   2.4.2. Acţiuni necotate   
   2.4.3. Obligaţiuni municipale   
   2.4.4. Obligaţiuni corporative   
   2.4.5. Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC   
   2.5. Valori mobiliare nou emise   
   2.6. Titluri de stat   
   2.7. Depozite bancare   
   2.8. Certificate de depozit   
   2.9. Alte active circulante   
   3. Instrumente financiare derivate   
   4. Cheltuieli înregistrate în avans   
   5. Total activ   
   6. Total datorii   



  

 

84 

   6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni   
   6.2. Sume datorate instituţiilor de credit   
   6.3. Avansuri încasate în contul clienţilor   
   6.4. Datorii comerciale   
   6.5. Efecte de comerţ de plătit   
   6.6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului   
   6.7. Sume datorate privind interesele de participare   
   6.8. Alte datorii   
   7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli   
   8. Venituri înregistrate în avans, din care:   
   8.1. Subvenţii pentru investiţii   
   8.2. Venituri înregistrate în avans   
   9. Capital propriu, din care:   
   9.1. Capital social   
   9.2. Prime legate de capital   
   9.3. Diferenţe din reevaluare   
   9.4. Rezerve   
   9.5. Rezultatul reportat   
   9.6. Rezultatul exerciţiului   
   9.7. Repartizarea profitului   
   10. Total Pasiv   
   11. Activul Net   
   12. Număr de acţiuni emise   
   13. Valoarea unitară a activului net   
   14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:   
   14.1. Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată   
   14.2. Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare   
   14.3. Societăţi neadmise la tranzacţionare   
 

ANEXA Nr. 17    
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Rapoartele AOPC înfiinţate prin act constitutiv 

Situaţia activelor   
 

           

 
Denumire element 

Începutul perioadei de 
raportare 

Sfârşitul perioadei de 
raportare 

Diferenţe 
(lei) 

 

I. Total active % din 
activul 

net 

% din 
activul 
total 

Valută Lei 
% din 
activul 

net 

% din 
activul 
total 

Valută Lei 
 

 

1. Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei 
monetare din care: 

         

 

1.1 valori mobiliare şi instrumente ale pieţei 
monetare admise sau tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată din România, din care: 
acţiuni, alte valori mobiliare asimilate 
acestora (cu menţionarea fiecărei 
categorii), obligaţiuni (pe categorii de 
emitent), alte titluri de creanţă (cu 
menţionarea pe tipuri şi pe categorii de 
emitent), alte valori mobiliare, instrumente 
ale pieţei monetare (pe categorii); 

         

 

1.2. valori mobiliare şi instrumente ale 
pieţei monetare admise sau tranzacţionate 
pe o piaţă reglementată dintr-un stat 
membru, din care: acţiuni, alte valori 
mobiliare asimilate acestora (cu 
menţionarea fiecărei categorii), obligaţiuni 
(pe categorii de emitent), alte titluri de 
creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe 
categorii de emitent), alte valori mobiliare, 
instrumente ale pieţei monetare (pe 
categorii); 
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1.3. valori mobiliare şi instrumente ale 
pieţei monetare admise la cota oficială a 
unei burse dintr-un stat nemembru sau 
negociate pe o altă piaţă reglementată 
dintr-un stat nemembru, care operează în 
mod regulat şi este recunoscută şi 
deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., 
din care: acţiuni, alte valori mobiliare 
asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei 
categorii), obligaţiuni (pe categorii de 
emitent), alte titluri de creanţă (cu 
menţionarea pe tipuri şi pe categorii de 
emitent), alte valori mobiliare, instrumente 
ale pieţei monetare (pe categorii); 

         

 
2. valori mobiliare nou emise.          

 

3. alte valori mobiliare şi instrumente ale 
pieţei monetare menţionate la art. 187 lit. 
a): valori mobiliare (pe categorii şi pe tipuri 
de emitent) şi instrumente ale pieţei 
monetare (pe categorii). 

         

 
4. Depozite bancare din care:          

 

4.1. depozite bancare constituite la instituţii 
de credit din România; 

         

 

4.2. depozite bancare constituite la instituţii 
de credit dintr-un stat membru; 

         

 

4.3 depozite bancare constituite la instituţii 
de credit dintr-un stat nemembru. 

         

 

5. Instrumente financiare derivate 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată: 

         

 

5.1. instrumente financiare derivate 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată din 
România, pe categorii; 

         

 

5.2. instrumente financiare derivate 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată 
dintr-un stat membru, pe categorii; 

         

 

5.3. instrumente financiare derivate 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată 
dintr-un stat nemembru, pe categorii; 
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5.4. Instrumente financiare derivate 
negociate în afara pieţelor reglementate, 
pe categorii de instrumente. 

         

 
6. Conturi curente şi numerar.          

 

7. Instrumente ale pieţei monetare, altele 
decât cele tranzacţionate pe o piaţă 
reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. 
G) din Legea nr. 297/2004. 

         

 
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM.          

 

9. Alte active (sume în tranzit, sume la 
distribuitori, sume la SSIF etc.). 

         

 
Situaţia valorii unitare a activului net   

 
     

 
Denumire element Perioada curentă Perioada corespunzătoare a anului precedent Diferenţe 

 
Valoare activ net 

   

 
Număr acţiuni în circulaţie 

   

 
Valoarea unitară a activului net 

   

 
Situaţia detaliată a investiţiilor   

 
    Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România   
 

           

 
Emitent Simbol 

Data ultimei 
şedinţe în care 

s-a 
tranzacţionat 

Nr. 
acţiuni 

deţinute 

Valoare 
nominală 

Valoare 
acţiune 

Valoare 
totală 

Pondere în 
capitalul 
social al 

emitentului 

Pondere 
în activul 
total al 

SIF 

Pondere 
în activul 
net al SIF 

           

 
    Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru   
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Emitent Simbol 

Data ultimei 
şedinţe în care 

s-a 
tranzacţionat 

Nr. 
acţiuni 

deţinute 

Valoare 
nominală 

Valoare 
acţiune 

Valoare 
totală 

Pondere în 
capitalul 
social al 

emitentului 

Pondere 
în activul 
total al 

SIF 

Pondere 
în activul 
net al SIF 

           

 
    Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat nemembru   
 

           

 
Emitent Simbol 

Data ultimei 
şedinţe în care 

s-a 
tranzacţionat 

Nr. 
acţiuni 

deţinute 

Valoare 
nominală 

Valoare 
acţiune 

Valoare 
totală 

Pondere în 
capitalul 
social al 

emitentului 

Pondere 
în activul 
total al 

SIF 

Pondere 
în activul 
net al SIF 

           

 
    Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România   
 

         

 
Emitent 

Simbol/ serie 
instrument 

Data ultimei şedinţe în 
care s-a tranzacţionat 

Număr 
Valoare 

instrument 
Valoare 
totală 

Pondere în 
activul total al 

SIF 

Pondere în 
activul net 

SIF 

         

 
    Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru   
 

         

 
Emitent 

Simbol/ serie 
instrument 

Data ultimei şedinţe în 
care s-a tranzacţionat 

Număr 
Valoare 

instrument 
Valoare 
totală 

Pondere în 
activul total al 

SIF 

Pondere în 
activul net 

SIF 

         

 
    Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din stat nemembru   
 

         

 
Emitent 

Simbol/ serie 
instrument 

Data ultimei şedinţe în 
care s-a tranzacţionat 

Număr 
Valoare 

instrument 
Valoare 
totală 

Pondere în 
activul total al 

SIF 

Pondere în 
activul net 

SIF 
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    Instrumentele menţionate la art. 187 lit. a)   
 

          

 
Emitent 

Nr. acţiuni 
deţinute 

Data 
achiziţiei 

Preţ de 
achiziţie 

Valoare 
acţiune 

Valoare 
totală 

Pondere în 
capitalul social al 

emitentului 

Pondere în 
activul total 

al SIF 

Pondere în 
activul net al 

SIF 

          

 
    Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale 
administraţiei publice centrale   
 

            

 

Seria şi 
nr. 

emisiunii 

Nr. 
titluri 

Data 
achiziţiei 

Data 
scadenţei 

Valoare 
iniţială 

Creştere 
zilnică 

Dobânda 
cumulată 

Valoare 
actualizată 

Pondere 
în total 
activ 
SIF 

Pondere 
în 

activul 
net SIF 

Banca 
intermediară 

            

 
TOTAL 

    

 
    Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale   
 

           

 
Emitent 

Nr. 
titluri 

Data 
achiziţiei 

Data 
scadenţei 

Valoare 
iniţială 

Creştere 
zilnică 

Dobânda 
cumulată 

Valoare 
actualizată 

Pondere în 
total activ 

SIF 

Ponderea în 
activul net al 

SIF 

           

 
TOTAL 

   

 
    Depozite bancare   
 

          

 
Denumire 

bancă 
Data 

constituirii 
Scadenţa 

Valoare 
iniţială 

Dobânda 
zilnică 

Dobânda 
cumulată 

Valoare 
actualizată 

Pondere în 
total activ 

SIF 

Pondere în 
activul net al 

SIF 

          

 
TOTAL 
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    Instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 187 lit. a)   
 

         

 
Emitent 

Data 
achiziţiei 

Scadenţa 
Valoare 
iniţială 

Creştere 
zilnică 

Valoare 
actualizată 

Pondere în total 
activ al SIF 

Pondere în activ 
net al SIF 

         

 
TOTAL 

   

 
    Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimii 3 ani   
 

     

  
An T-2 An T-1 An T 

 
Activ net 

   

 
VUAN 

   

 


