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REGULI  DE ETICA SI CONDUITA A ANGAJATILOR SOCIETATII SI MODALITATEA IN 
CARE SE VA ACTIONA PENTRU A PREVENI INCALCAREA DE CATRE ACESTIA A 
PREVEDERILOR LEGALE INCIDENTE 
 
In desfasurarea activitatilor zilnice, angajatii societatii de administrare sunt obligati sa respecte 
urmatoarele reguli: 

a) să acţioneze cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională, în scopul protejării 
interesului investitorilor in O.P.C.V.M.-urile  pe care le administrează societatea şi a 
integrităţii pieţei; 
b) să angajeze şi să folosească eficient toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze 
eficient procedurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii; 
c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se 
asigure că O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează societatea, beneficiază de un 
tratament corect şi imparţial; 
d) să desfăşoare activitatea, în conformitate cu reglementările A.S.F. aplicabile, în 
scopul promovării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei. 

 
S.A.I. va opera în conformitate cu regulile O.P.C.V.M. și nu va efectua operațiuni de pe urma 
cărora ar beneficia unele dintre O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte. 
 
S.A.I. nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează. 
 
Salariatul care este imputernicit de catre societatea de administrare sa exercite drepturile de 
vot aferente instrumentelor financiare aparţinând O.P.C.V.M.  administrate va exercita drepturile 
de vot numai, în interesul deţinătorilor de titluri de participare. 
 
 Salariatii societatii de administrare a investiţiilor vor depune toate eforturile ca tranzacţiile 
efectuate în contul O.P.C.V.M.  administrate să fie realizate în cele mai avantajoase condiţii 
pentru respectivele O.P.C.V.M. în ceea ce priveşte momentul, cantitatea şi natura acestora. 
 
In vederea prevenirii incalcarii prezentelor reguli precum si a prevederilor legale in vigoare: 
 

1. Nici unul din angajatii societatii nu poate lucra pentru un alt SAI ca/pentru: 
 
- angajat; 

- salariu/remuneratii platite de terti; 

- partener/actionar/administrator; 

- mandatar. 

2. In cazul in care are loc oricare din evenimentele enumerate mai jos in legatura cu un 
angajat, acesta este obligat sa isi informeze superiorul sau persoana din cadrul 
Compartimentului de Control Intern: 

- o autoritate porneste o investigatie asupra unui Angajat sau il citeaza ca 

martor/pentru depunerea unei declaratii/afidavit; 

- un angajat devine reclamant in cadrul unui proces sau se intenteaza o actiune in 

justitie impotriva unui angajat sau este raportat un delict sau o crima legate de 

acesta; 

- un angajat este cautat de catre politie sau de catre autoritatile fiscale; 

- clientii prezinta o plangere scrisa in legatura cu activitatea companiei; 
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- exista o acuzatie sau o declaratie/alegatie de fals sau orice alta acuzatie de 

delict/crima; 

- actiunea legala intentata impotriva unui angajat; 

- se inregistreaza o investigatie pentru incalcarea legilor ASF de catre un angajat 

si/sau un delict/crima legat de acestea; 

- este in curs de executie impotriva Angajatului o decizie judecatoreasca precum cele 

de confiscare sau faliment; 

- in cazul existentei unei investigatii la adresa unui Angajat privind narcoticele. 

3. Angajatii societatii nu pot folosi alte titluri in afara celor acordate raportat la  

responsabilitatile lor in cadrul societatii (cu exceptia titlurilor academice). 
 
4. Persoanelor din cadrul Directiei de control intern trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: să nu fie acţionar semnificativ al S.A.I., să nu fie membru al Consiliului de 

Supraveghere sau membru al Directoratului şi să nu exercite nicio atribuţie de natura celor 

pe care trebuie să le controleze, să nu deţină calitatea de auditor financiar al S.A.I., al unui 

depozitar, al unei S.S.I.F. sau al unei pieţe reglementate, să nu fie persoană implicată cu o 

altă S.A.I. ori cu un depozitar şi să nu fie angajat al unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în 

cadrul departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de 

depozitare; 

5. Persoanele din cadrul Directiei de Control Intern nu pot desfasura activitati 

de natura celor pe care au sarcina sa le supravegheze. 

 
6. Angajatii societatii au obligatia ca pe baza informarii facute de Directia de Control intern sa-

si insuseasca toate prevederile legale in general si ale pietei de capital in special. 

Prezenta procedura este valabila pe termen nelimitat, atata timp cat nu intervin modificari sau 
actualizari ale regulilor stabilite de aceasta. Atunci cand va fii cazul, prezenta procedura va fi 
inlocuita de varianta actualizata/ modificata conform reglementarilor legale/interne in vigoare. 
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