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Raport anual 2021 

pentru Fondul de Investitii Alternative FOA 

administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 

 

Raportul anual este intocmit conform ANEXEI Nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, pentru exercitiul financiar 2021. 

Raportul cuprinde si o parte suplimentara, intocmita in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) si (2) din 

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative. 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021. 

Data raportului: 31.12.2021  

Denumirea emitentului: Fondul de investitii alternative “Fondul Oamenilor de Afaceri” (FIA FOA) este autorizat 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) prin Autorizatia nr. 230 din data de 04.11.2021 in calitate de FIA 
de tip deschis, destinat investitorilor de retail, infiintat pe baza contractuala. 

FIA a fost înscris în Registrul A.S.F. sub numărul CSC09FIAIR/400012 la data de 04.11.2021. 

ISIN: ROXFOAACNOR 

LEI: 2549002TLFYIDT852S42 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti (BVB), unitati 

de fond, segment de piata ATS (AeRO), simbol emitent XFOA. 

Fondul de investitii alternative “Fondul Oamenilor de Afaceri” (FIA FOA) este administrat de Nova Vision 

Investments AFIA S.A., societate autorizata autorizata in calitate de administrator de fonduri de investitii 

alternative prin Autorizatia ASF nr.48/30.03.2021 si inregistrata in Registrul ASF cu nr. PJR08AFIAA/400001. Prin 

acelasi document emis de ASF s-a autorizat schimbarea numelui in Nova Vision Investments AFIA S.A. 

Sediul social al administratorului Nova Vision Investments AFIA S.A., Bucuresti, Str. Stefan Greceanu nr. 4, sector 

2. 

Numarul de telefon/fax : 0374.059.008 ; 0374.090.495 

Nr. de ordine in registrul comertului J40/15812/24.08.1994 

Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ40/15812/1994. 
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Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Fondul Oamenilor de Afaceri :  

In conformitate cu documentele avizate ale fondului, unităţile de fond evidenţiază deţinerea de capital a 
investitorului în activele Fondului, achiziţionarea acestora reprezentând modalitatea de investire în respectivul 
fond. Deţinătorii de unităţi de fond beneficiază de drepturi şi obligaţii doar în limitele valorice şi proporţia din 
activele Fondului deţinute. 
Unităţile de fond sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului şi 
denominate în lei. 

Fondul nu va putea emite si alte instrumente financiare in afara unitatilor de  fond. 

Valoarea unei unitati de fond se poate modifica pe parcursul existentei Fondului. Valoarea nominala a unei unitati 

de fond la momentul autorizarii ca fond deschis de investitii Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri prin Decizia 

CNVM nr. 168/22.09.1995 a fost de 5 lei. Valoarea nominala a unei unitati de fond la momentul transformarii 

acestuia intr-un AOPC cu o política de investitii in actiuni a fost de 2,7141 RON. 

 Unitatile de fond fond sunt tranzactionate in cadrul BVB - operator de piata autorizat de ASF, pe piata AeRO. 

In cursul anului 2021 nu au avut loc rascumparari de unitati de fond ale FOA.  

Conform Structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare la data de 30.12.2021 emisa de 

SC Depozitarul Central S.A., caracteristicile capitalului social al FOA sunt urmatoarele: 

Capital social subscris si varsat la data de 31.12.2021: 14.746.869,65 lei. 

Valoare nominala: 2, 7141 lei/unitate de fond. 

Numar detinatori: 87.817; 

Numar unitati de fond: 5.433.429. 

 

1. Analiza activităţii Fondului Oamenilor de Afaceri            

1.1. a) Descrierea activităţii de bază a Fondului Oamenilor de Afaceri             

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare de la persoane fizice si juridice in scopul obtinerii unei 

cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit si pentru a oferi investitorilor individuali acces la potentialul 

de crestere al pietei de actiuni din Romania si al pietelor din tari ale Uniunii Europene, in conditii de administrare 

profesionala a investitiilor si a riscurilor, precum si minimizarea costurilor. Avand in vedere politica de investitii, 

Fondul se adreseaza investitorilor cu un apetit de risc peste medie.  

 

b) Precizarea datei de înfiinţare a Fondului Oamenilor de Afaceri                       
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Fondul deschis de investitii Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri a fost autorizat prin Decizia CNVM nr. 

168/22.09.1995. 

In anul 1999 la data de 1 aprilie a avut loc transformarea Fondului Mutual al Oamenilor de Afaceri – fond deschis, 

in Fondul Oamenilor de Afaceri – fond inchis cu capital de risc functionand astfel pana in anul 2006. 

Prin Avizul nr. 54/30.08.2006 se inregistreaza Fondul Oamenilor de Afaceri – fond inchis de investitii, in categoria 

AOPC specializat in investitii in actiuni, constituit prin atragere in mod public a resurselor financiare de la persoane 

fizice si juridice si a fost inregistrat in Registrul ASF sub nr. CSC08FIIR/400007. 

Prin Avizul ASF nr. 248 din data de 22.07.2015 se avizeaza schimbarea categoriei FOA din A.O.P.C. specializat in 

investitii in actiuni in A.O.P.C. cu o politica de investitii restrictiva. 

Prin Avizul ASF nr. 186 din data de 26.06.2018 se avizeaza schimbarea categoriei FOA din A.O.P.C. cu o politica de 

investitii restrictiva, in A.O.P.C. specializat in investitii in actiuni. 

Prin Autorizatia nr. 230 din data de 04.11.2021 in calitate de FIA de tip deschis, destinat investitorilor de retail, 

infiintat pe baza contractuala, specializat in investitii in actiuni. 

 

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative / evenimente importante ale Fondului Oamenilor de 

Afaceri, în timpul exerciţiului financiar 2021 

In cursul exercitiului financiar 2021 nu au avut loc fuziuni ale fondului cu alt/alte fonduri de investitii. 

 In cursul exercitiului financiar 2021 au survenit modificari autorizate ale documentelor FIA, avand in vedere 

autorizarea acestuia in calitate de FIA.  

 In cursul exercitiului financiar 2021 a fost semnat un nou contract de depozitare si custodie cu depozitarul FIA FOA, 

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, societate bancara cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, 

inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/608/1991, cod unic de inregistare RO361579, inscrisa in 

Registrul special al A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, aceasta devine depozitarul Fondului inchis de investitii FOA. 

Ultimele modificari autorizate ale documentelor fondului s-au efectuat in noiembrie 2021, cand, prin Autorizatia 

nr. 230/04.11.2021 se autorizeaza FIA FOA in calitate de FIA de tip deschis, destinat investitorilor de retail, infiintat 

pe baza contractuala si se autorizeaza Regulile FIA FOA. 

 

Strategia de investitii a fondului consta in realizarea cu precadere de plasamente in actiuni tranzactionate pe pietele 

financiare din Romania, din spatiul economic european si pe pietele monetare, respectând limitele investitionale si 

politica de investitii stabilite prin documentele Fondului. 

 

Politica de investiţii a FIA urmăreşte realizarea de investiţii pe piaţa actiunilor, dar si in depozite bancare, 
instrumente ale pieței monetare, precum şi în alte active lichide, conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 243/2019. 
Fondul este specializat in investitii in actiuni si investeste cel putin 75% din activele sale in actiuni, dar si, pentru 

asigurarea lichiditatii, in limita a maximum 25% din activele sale, in depozite si instrumente ale pietei monetare, 

O.P.C.V.M. care deţin permanent în portofoliul investiţional peste 50% din active plasate în titluri de stat şi valori 
mobiliare tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un  

stat terţ, titluri de participare emise de F.I.A./O.P.C.V.M. de piaţă monetară autorizate într-un stat membru, conturi 

curente si numerar in lei si valuta. 

Nu au avut loc alte evenimente importante ale Fondului în timpul exerciţiului financiar 2021, cu influente asupra 
rezultatelor financiare anuale. 
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Avand in vedere ca modificarile aduse documentelor FOA in vederea autorizarii fondului in calitate de FIA nu implica 

operatiuni de rascumparare estimam ca nu vor avea impact asupra fondului administrat.  

Evenimente interne si internationale din cursul anului 2021 

Principalele evenimente in cursul trimestrului 1 2021 pe pietele externe: 

Pietele externe au cunoscut in ianuarie o usoara corectie pastrand insa trendul crescator. A aparut noi vaccinuri 

care ar putea pregati conditiile revenirii la o situatie economica si sociala mai aproape de normal. Tarile dezvoltate 

din vest au inasprit conditiile de izolare inchizand afacerile neesentiale si restrictionand circulatia intre statele 

europene avand in vedere cresterea numarului de infectari.  

In februarie, pietele externe desi mai volatile ca de obicei nu au inregistrat evolutii semnificative, trendul crescator 

mentinandu-se, cu indicii americani spre noi recorduri istorice. Ca si la sfarsitul lunii ianuarie, si la sfarsitul lunii 

februarie a existat o presiune la vanzare dar care nu a fost de natura sa modifice trendul. 

Situatia in lume in martie 2021, la un an de la declansarea pandemiei SARS-COV 19 este departe de a se imbunatati 

cu toate eforturile guvernelor si masurile restrictive luate chiar si acum si cu fortarea vaccinarii unei parti cat mai 

mari din populatie cat mai repede. Numarul infectarilor in tarile UE este in continuare mare si in crestere vorbindu-

se de valul al III-lea al pandemiei obligand state ca Germania Franta, Italia, Olanda, Finlanda sa ia masuri de 

lockdown regional sau punctual in anumite orase pe timp limitat de cate 14 zile pentru stapanirea cresterii 

numarului de infectari. Si la noi de asemenea fluctueaza masurile in orasele mari care iau din nou masuri restrictive 

dupa relaxari creand un mediu dificil pentru mediul de afaceri in general.  

Luna martie a inceput cu un sell-off pe piata americana mai ales, cu corectii destul de insemnate dar in limitele 

normale, fara a afecta inca trendul major, pe fondul cresterii dobanzii bondurilor americane. Dupa care pietele au 

revenit puternic pe crestere in urma adoptarii de catre SUA a planului de stimulente economice in valoare de 1.900 

miliarde dolari. Planul consta in plati directe catre cetatenii americani de 1400 dolari in plati saptamanale de 300 

de dolari pana in septembrie 2021, 350 miliarde dolari pentru autoritatile locale si centrale, 130 miliarde dolari 

pentru redesciderea scolilor, 49 miliarde dolari pentru testarea si cercetarea COVID 19 si pentru distribuirea 

vaccinurilor.  

La mijlocul lunii martie, in sedinta de politica monetara a FED s-a decis pastrarea dobanzii de referinta in linie cu 

asteptarile si cu celelalte mari banci centrale, cu mentiunea ca estimarile FED privind evolutia economiei americane 

au fost semnificativ imbunatatite, ceea ce a dus la un impuls pozitiv al indicilor americani care au atins noi maxime 

istorice, DJ depasind nivelul de 33.000 puncte. Spre sfarsitul lunii de asemenea indicele SP500 a atins pentru prima 

data nivelul de 4000 puncte.  

 

Politici de piata monetara aferente trimestrului 1 2021 

In data de 15 ianuarie, in urma sedintei de politica monetara a BNR, s-a luat decizia reducerii dobanzii de politica 

monetara de la 1,50% la 1,25%. De asemenea dobanda pentru facilitatea de depozit a fost redusa de la 1% la 0,75% 

iar cea Lombard de la 2% la 1,75%. Ceilalti parametri respectiv nivelul RMO la pasivele in lei si valuta ramanand 

neschimbati. 

In luna februarie, INS a publicat datele semnal privind evolutia economiei pe 2020. Astfel, PIB-ul pe anul 2020 a 

scazut cu 3,9% cu mai putin decat era prognozat de catre guvern si de banci, datorita cresterii puternice din ultimul 

trimestru, cand cresterea a fost de 5,3% fata de trimestrul anterior. Prognoza oficiala folosita la constructia 

bugetului lua in calcul o scadere de 4,4% pentru 2020 (sursa profit.ro)  

In data de 15 martie a avut loc sedinta de politica monetara a BNR in care s-a decis mentinerea dobanzii de referinta 

la minimul istoric de 1,25% in conditiile cresterii inflatiei in primele luni ale anului 2021 pana la 3,16% in februarie. 

Raman la aceleasi niveluri si celelalte elemente respectiv facilitatea de creditare la 1,75% Lombard si cea de  
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depozitare la 0,75% precum si rezervele minime obligatorii. In comunicat se mai arata ca traiectoria ratei anualizate 

a inflatiei a fost revizuita semnificativ in sens ascendent pe termen scurt, in perioada urmatoare desi cu unele 

corectii inflatia este asteptata sa creasca pana la 3,4% la sfarsitul anului 2021, si este prognozat un nivel de sub 3% 

pentru anul 2022. 

 

Principalele evenimente in cursul trimestrului 1 2021 pe piata interna: 

In luna ianuarie, piata interna a recuperat puternic la inceput de an din scaderile post-pandemice, cu o crestere de 

aproape 10% pentru sectorul energetic, restul indicilor avand cresteri de 5% in medie. De asemenea, nu au fost 

evenimente importante de natura sa influenteze in vreun fel evolutia indicilor, in perioada urmatoare urmand a fi 

publicate rezultatele financiare, anunturile de AGA si eventual cele privind dividendele emitentilor. Inca nu putem 

astepta dividende apropiate ca nivel de anii trecuti, companiile si in special bancile acestea din urma si la 

recomandarea BNR si a BCE conservandu-si profitul si lichiditatile pana la revenirea situatiei si tinerea pandemiei 

sub control. In ceea ce priveste evolutia raspandirii virusului, se pare ca la noi rata de raspandire zilnica s-a stabilizat 

ceea ce ar putea crea premisele reluarii unor activitati economice si sociale.  

In luna februarie, piata interna a stagnat relativ, exceptand sectorul SIF care a crescut cu 3%, volumele zilnice 

incadrandu-se in limitele precedente. 

In luna martie, evenimente semnificative au fost schimbarea denumirii emitentului SIF MOLDOVA in EVERGENT 

INVESTMENTS SA si propunerea companiei PURCARI WINERIES de majorare a capitalului social din rezerve prin 

emiterea de actiuni gratuite in raport de 1:1 cu data de referinta in iulie 2021. Ambii emitenti fac parte din 

portofoliul FOA. De asemenea emitentul SIF2 a initiat o oferta publica de cumparare derulata in perioada 9-22 

martie la pretul de 1,6 lei pentru 8.266.125 actiuni reprezentand 0,84% din capitalul emitentului. In rest indicii 

bursei locale si-au continuat trendul usor crescator, desi volumele s-au incadrat in media normala de sub 10 

milioane euro/zi. De remarcat si faptul ca pe 16 martie a fost depasit maximul istoric pentru indicele BET de 10.813 

din 2007 ajungand la 10.844 puncte. Totusi BET este singurul indice pe plus fata de 2007 avand in vedere 

modificarile avute de atunci pana in prezent, restul indicilor fiind inca pe minus.  

Pe piata valutara leul a cunoscut o depreciere destul de brusca la inceputul lunii, dupa aprobarea bugetului de stat, 

dupa care la sfarsitul lunii cursul a crescut puternic, depasind nivelul de 4,92 lei. Desi miscarea a fost de amploare 

de la inceputul lunii devalorizarea a fost de numai 1,2%, totusi mare intr-o perioada scurta de timp, avand in vedere 

comportamentul leului in general.  

Din data de 22 martie 2021 firma Bittnet Systems (BNET) a intrat in componenta indicilor companiilor de mici 

dimensiuni FTSE Global Micro Cap si FTSE Total Cap. Este a doua companie listata dupa Teraplast, care intra in 

structura acestor indici.  

Pietele externe desi mai volatile ca de obicei nu au inregistrat evolutii semnificative, trendul crescator mentinandu-

se, cu indicii americani spre noi recorduri istorice. Ca si la sfarsitul lunii ianuarie, si la sfarsitul lunii februarie a existat 

o presiune la vanzare dar care nu a fost de natura sa modifice trendul. Piata interna a stagnat relativ, exceptand 

sectorul SIF care a crescut cu 3%, volumele zilnice incadrandu-se in limitele precedente.  

Piata marfurilor 

Pe piata marfurilor este de mentionat in luna ianuarie, cresterea in continuare a petrolului crestere inceputa in 

toamna anului 2020, depasind nivelul de 50USD/baril (WTI). 

In luna februarie, aurul a inceput un trend usor descrescator de la inceputul anului, indepartandu-se de pragul de 

2.000 USD/uncie ajungand la 1700. In schimb petrolul WTI si-a continuat trendul ascendent inceput in toamna 

anului 2020 ajungand aproape de 70 USD/baril. 

 

Principalele evenimente in cursul trimestrului 2 2021 pe pietele externe: 
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Trendul crescator al pietelor a continuat si in luna aprilie, indicii americani depasind vechile recorduri in urma 

rezultatelor bune anuntate de economia americana, Dow Jones depasind pentru prima data nivelul de 34.000 

puncte. De asemenea, China a anuntat o crestere a PIB de peste 18% in primele 3 luni ale anului fata de aceeasi 

perioada a anului trecut. Cresterea trebuie evaluata in contextul efectului de baza avand in vedere scaderea PIB din 

aceeasi perioada a anului trecut. La mijlocul lunii agentia de rating Standard&Poor a pastrat calificativul BBB- pentru 

Romania dar a modificat perspectiva de la negativa la stabila, datorita scaderii riscurilor fiscale. Agentia considera 

ca masurile luate de guvern sunt suficient de credibile pentru a stabiliza datoria publica neta la 50% din PIB pana in 

anul 2023. Spre sfarsitul lunii agentia de evaluare Fitch a mentinut si ea ratingul de tara la BBB- dar cu perspectiva 

negativa, rezerva fiind incertitudinea politicilor privind echilibrarea fiscala structurala pe termen mediu si lung si 

impactul pandemiei asupra veniturilor statului. Evaluarea pozitiva se refera la nivelul datoriei guvernamentale si 

PIB per capita precum si indicatori de guvernanta si dezvoltare umana care au niveluri peste alte state din categoria 

BBB. 

Pietele externe au crescut in luna mai, pe fondul eliminarii restrictiilor din economiile dezvoltate ale lumii in urma 

extinderii persoanelor vaccinate multe dintre activitati fiind reluate cu efecte benefice asupra consumului si a 

firmelor afectate. De altfel si pe parcursul verii se are in vedere comtinuarea treptata a eliminarii restrictiilor impuse 

de pandemie, dar totusi precaut pentru exista riscul reizbucnirii de focare si de extindere in eventualitatea aparitiei 

unor noi tulpini care fac vaccinurie existente ineficiente. Un moment important in evaluarea situatiei va fi la toamna 

dupa revenirea din concedii si dupa trecerea perioadei de valabilitate a imunizarii.  

 

Politici de piata monetara 

In data de 12 mai in urma sedintei de politica monetara a BNR s-a hotarat mentinerea dobanzii de referinta la 1,25% 

si pastrarea nivelurilor RMO pentru lei si valuta. In comunicat se mai arata ca rata inflatiei a scazut cu mai putin 

decat se anticipase in luna martie la 3,05% cu o crestere semnificativa cauzata de liberalizarea pretului la energia 

electrica si scumpirea combustibililor pe fondul cresterii pretului petrolului. De altfel, prognoza de inflatie pentru 

sfarsitul anului a fost stabilita la 4% urmand ca la inceputul anului urmator sa scada la un nivel de 3%. De asemenea 

nu se intrevede pe viitor o reducere a dobanzii de referinta, nivelul actual fiind minimul ce poate fi atins in conditiile 

actuale si in perspectiva relansarii economice. Cursul valutar s-a stabilizat dupa cresterea accentuata din ultima 

perioada, plafonandu-se la aproape 4,93 lei/euro.  

 

Evenimentul asteptat de investitori a fost decizia de politica monetara a FED din 16 iunie pentru a vedea proiectiile 

privind evolutia inflatiei si implicit a evolutiei dobanzii de politica monetara a FED, cu implicatii asupra evolutiei 

pietelor in perioada urmatoare. Decizia de mentinere pentru moment a nivelului dobanzii de politica monetara a 

FED la 0,25% dar cu perspectiva cresterii acesteia de 2 ori pana in 2023, seful FED fiind de parere ca o crestere a 

inflatiei, lucru asteptat cam de toti analistii, va fi doar tranzitorie. Reactia de moment a pietelor a fost de scadere 

marginala, cu mentiunea ca indicii americani sunt la maxime istorice. Prognoza FED a inflatiei de baza care exclude 

preturile volatile pentru acest an a fost si ea ridicata de la 2% la 3%.  

 

Piata interna 

Piata interna a crescut modest in luna mai, pe fondul unor volume sub media zilnica normala, anuntandu-se in 

schimb noi emitenti listati in perioada urmatoare in urma unor oferte publice.In luna iunie au avut loc in continuare 

noi listari la BVB ale unor emitenti din domenii noi de activitate cu impact pozitiv asupra posibilitatii de diversificare 

a investitiilor. Astfel in data de 14 iunie a fost listat un emitent din domeniul transportului fluvial de marfuri simbol 

TTS (Transport Trade Services). Pe piata AeRO in 15 iunie a fost listat emitentul Agroland Agribusiness (AAB) fiind a 

zecea firma care intra pe bursa de la inceputul anului. De altfel, in primele 6 luni ale anului 2021 au fost listate la 

BVB emisiuni de actiuni si obligatiuni in valoare de 700 milioane euro. In sectiunea actiuni, 12 companii au fost 

listate in valoare de 77 milioane euro din diferite domenii de activitate de la agricultura si imobiliare la tansporturi  
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fluviale. Si in luna iunie s-a mentinut trendul crescator al pietelor in general, cu un plus pentru indicii americani, cei 

europeni aflandu-se mai mult intr-o perioada de stabilizare si consolidare, avand in vedere lipsa unor informatii  

importante care sa schimbe sentimentul investitorilor. Inca raspandirea virusului sub o varianta noua Delta creeaza 

neliniste in privinta restrictiilor care ar putea reveni. Principalii indici de la BVB au cresteri de la inceputul anului de 

peste 20% cu exceptia sectorului energetic care a crescut doar cu 13,20%. 

Piata marfurilorAurul a crescut in luna mai din nou spre 2000 USD/uncie de la 1700 in luna martie oprindu-se la 

1920 USD/uncie, in timp ce petrolul WTI si-a continuat trendul ascendent atingand 70 USD/baril. 

Principalele evenimente in cursul trimestrului 3 2021 pe pietele externe: 

In luna iulie 2021, pietele externe mai ales, cele europene mai mult, au cunoscut o corectie destul de importanta 

la mijlocul lunii parerile fiind impartite pentru justificarea acestei miscari intre raspandirea noii tulpini a SARS-COV 

2 numita Delta si cresterea inflatiei la 5% in SUA cu temeri privind cresterea inainte de termen a dobanzii de politica 

monetara. Pe bursele externe in august, trendul de crestere s-a mentinut constant si consistent mai ales pentru 

indicii americani care sparg record dupa record, cei europeni reusind si ei sa atinga niveluri record, DAX atingand 

pentru prima data in istorie nivelul de 16.000 de puncte, chiar daca in prima jumatate a lunii a avut loc din nou o 

corectie de cateva procente dar care a fost recuperata. Pietele externe principale au inchis luna septembrie 2021 

cu un puternic declin ca efect al situatiei globale si al sentimentului de incertitudine privind mersul economiilor 

dezvoltate, deasupra acestor sentimente adaugandu-se si situatia precara a marelui concern chinez Evergrande din 

domeniul imobiliar care a acumulat datorii de 300 miliarde USD si al carui colaps poate avea efecte in toata lumea, 

multi analisti comparand situatia cu prabusirea Lehman Brothers.  

Politici de piata monetara 

BNR in minuta de sedinta de politica monetara din luna iulie a mentionat cresterea mai rapida a inflatiei cu 

depasirea tintei prognozate. Corectia insa nu a durat mult sfarsitul lunii aducand niveluri apropiate de inceputul 

lunii, trendul in aceste conditii mentinandu-se.  

Principalele evenimente din luna august 2021 au fost doua: pe plan intern analiza BNR privind evolutia inflatiei in 

perioada urmatoare, iar pe plan extern cresterea indicilor la niveluri record. In ceea ce priveste Raportul BNR in 

sedinta de politica monetara de la inceputul lunii s-a mentinut nivelul dobanzii la 1,25% si ceilalti indicatori dar cu 

o revizuire destul de importanta a evolutiei inflatiei pentru sfarsitul anului, mult peste nivelul prognozat.  

 

Factorii care au dus la aceasta evolutie au fost atat interni (cresterea preturilor la energie si combustibili), cat si 

externi, mai toate tarile avand inflatii in crestere. Astfel ca la sfarsitul anului nivelul prognozat al inflatiei este de 

5,6%, in conditiile in care SUA au deja o inflatie de 5,4%, iar Germania de 3,1%. Jumatate din aceasta crestere este 

data de preturi administrate care nu pot fi controlate sau influentate de catre BNR. Totusi se asteapta o revenire la 

niveluri spre 3,5% ale inflatiei in 2022. De mentionat si precizarea guvernatorului ca ciclul scaderii dobanzilor s-a 

incheiat, ceea ce inseamna ca de la urmatoarele sedinte de politica monetara vom vedea schimbari in ceea ce 

priveste nivelul dobanzii de politica de monetara in sensul cresterii acesteia.  

Piata interna 

Pe bursa locala, miscarea de scadere accentuata de pe extern nu s-a simtit la acelasi nivel in luna iulie, fiind si 

perioada de vacanta si volume normale cu minime in zilele de vineri, desi per total luna indicii au incheiat pe minus 

fata de pietele externe. Cursul EUR/RON nu a depasit nivelul de 4,93 ba chiar avand o revenire sub 4,92 dupa 

cresterea brusca din martie. 

 

Un alt eveniment important anuntat in luna august referitor la bursa locala este includerea din 20 septembrie a 2 

emitenti locali in indicii FTSE pentru pietele emergente si anume OMV Petrom (SNP) si Teraplast (TRP), Romania 

avand astfel 5 companii incluse in acesti indici Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Teraplast si 

Bittnet. 
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Luna septembrie 2021 a inceput pe plan intern cu doua aspecte nefavorabile in ceea ce priveste situatia economica 

si sociala in general si anume cresterea numarului infectarilor zilnice cu noul virus odata cu reintoarcerea oamenilor 

din vacante si inexistenta unor masuri restrictive sau a cresterii numarului de persoane vaccinate si situatia incerta  

pe plan politic prin ruperea coalitiei de guvernare si incercarea de a schimba prim-ministrul in urma diferentelor de 

opinii dintre USR si PNL incercare care a blocat pentru moment activitatea politica. Acest lucru s-a reflectat in 

cresterea cursului EUR/RON spre 4,95 lei si reducerea volumelor pe bursa locala chiar cu mici corectii pe unii 

emitenti. La BVB au avut loc modificari ale componentei indicilor bursieri prin introducerea a 2 emitenti recent 

listati in principalii indici si anume Transport Trade Services (TTS) si One United Properties (ONE) incepand cu 9 

septembrie. Tot in domeniul indicilor de mentionat schimbarea indicelui DAX care urmeaza a include 40 de 

companii in loc de 30 tot incepand cu luna septembrie. In luna septembrie, bursa de la Bucuresti si-a continuat 

trendul deocamdata cu un impuls spre sfarsitul lunii dat de Banca Transilvania si de Teraplast. 

Piata marfurilor 

De mentionat pe piata de marfuri si scaderea importanta in luna iulie, a pretului petrolului WTI de la 74 USD/baril 

la 65, aurul ramanand la nivelul de 1800 USD/uncie.  

Un alt fenomen care poate fi regasit in luna septembrie si in alte tari este cresterea pretului la energie care a dus la 

cresteri uriase ale facturilor clientilor rezidenti si nu numai, creand probleme in achitarea lor, analistii si producatorii 

de energie prognozand ca si perioada care urmeaza preturile isi vor continua cresterea. Aceasta crestere a luat prin 

surprindere pe toata lumea cauzele fiind atat cresterea consumului intern cat si cresterea pretului extern al gazului 

la bursa de la Viena pretul urcand de la 18 euro/MWh in primul trimestru la 47 euro/MWh la contractele pentru 

sfarsitul anului. Alte cauze mentionate de specialisti ale acestor cresteri sunt cresterea pretului la certificatele verzi 

pe piata europeana si cresterea fara precedent a preturilor la energie electrica pe pietele operate de OPCOM. De 

asemenea capacitatea limitata de stocare e un alt factor mentionat in analizele producatorilor si analistilor din 

domeniu. Aceasta crestere a pretului la energie pe langa faptul ca accentueaza presiunile inflationiste existente 

deja, creeaza probleme si companiilor care depind de energie, afectandu-le marja de profit, unele dintre ele luand 

chiar decizia de a-si inchide unele unitati de productie.  

Principalele evenimente in cursul trimestrului 4 2021 pe pietele externe: 

Luna octombrie 2021 a debutat cu nivelul pietelor externe la minimul ultimelor 7 luni. Spre sfarsitul lunii, insa, 

trendul descrescator al pietelor externe a fost intrerupt, revenindu-se la nivelurile anterioare, semn ca scaderea a 

fost doar o corectie.De mentionat de asemenea pastrarea ratingului Romaniei privind datoria pe termen lung si 

scurt in valuta si moneda nationala de catre ambele agentii de rating Standard & Poor’s si Moody’s. Prima agentie 
a pastrat perspectiva stabila in timp ce a doua si-a imbunatatit perspectiva de la negativa la stabila.  

Spre sfarsitul lunii noiembrie insa o noua tulpina (denumita Omicron) descoperita in Africa de Sud mult mai 

contagioasa a facut ca toate pietele sa scada puternic, reaparand temerile unor noi lockdown-uri si restrictii care 

deja aparusera in unele tari cu infectari in crestere puternica  

Pietele externe au incheiat luna decembrie cu cresteri semnificative de peste 4-5%.  

Piata interna 

Luna octombrie 2021 a debutat cu caderea guvernului Citu. Piata interna a stagnat practic, cu exceptia 

sectorului energetic care a crescut cu 6% in special datorita cresterii pretului energiei electrice si a gazului, 

cu o evolutie negativa pentru sectorul SIF. Cursul valutar in aceasta perioada a ramas relativ constant, 

nedepasind nivelul de 4,95 lei/euro. In ceea ce priveste pietele externe, acestea si-au continuat evolutia 

pozitiva, care au depasit scaderea de la inceputul lunii, cu cresteri semnificative, multi indici depasind 

maximele istorice. La toate acestea se adauga o inflatie in crestere care va necesita pe viitor o ajustare a 

dobanzilor bancilor centrale cu impact asupra evolutiei economice. 
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Indicii de la Bucuresti au incheiat si ei luna decembrie pe un plus semnificativ de pana la 10% pentru BET-NG, 

indicele principal BET incheind anul 2021 cu o crestere de 33%, restul indicilor avand si ei cresteri importante de 

20-30%. 

 Cursul valutar a fost tinut sub nivelul de 4,95 RON/EUR cu usoara tendinta de scadere la sfarsitul lunii decembrie, 

asteptarile analistilor pentru anul urmator fiind depasirea pragului psihologic de 5 lei/EUR. 

Politici de piata monetara 

In prima jumatate a lunii noiembrie 2021, BNR a ridicat cum era de asteptat dobanda de politica monetara de la 

1,50% la 1,75% pe an si dobanda Lombard la 2,50% de la 2%. La urmatoarea sedinta de politica monetara din 10 

ianuarie 2022 se asteapta ca din nou BNR sa creasca dobanda cu inca 0,25 pp pentru a frana cresterea inflatiei, care 

conform analizelor BNR va dura pana la mijlocul anului viitor. De asemenea, BNR a revizuit prognoza de inflatie 

pentru sfarsitul anului curent la 7,5% cu 1,9 pp peste estimarile anterioare, iar pentru finalul anului 2022 o inflatie 

de 5,9% in crestere cu 2,5 pp fata de prognoza anterioara. Economistul sef al BCE a declarat totusi ca anul viitor 

situatia se va stabiliza atat inflatia cat si problemele din aprovizionare revenind la normal. De asemenea preturile 

la energie se vor opri din crestere urmand a reveni usor la niveluri mai apropiate de cele initiale. Inflatia in 

principalele economii dezvoltate, UE si SUA, a crescut pana la niveluri de 6% anual in SUA si 4% in UE ceea ce a 

starnit ingrijorari in randul guvernelor.  

Asteptata de toate pietele, decizia de politica monetara a Fed din 15 decembrie 2021 a fost in linie cu asteptarile 

analistilor, Fed pastrand dobanda de politica monetara la 0,25% dar cu mentiunea ca reducerea achizitiilor de 

obligatiuni va fi devansata si dobanda pentru anul viitor va fi majorata in 3 etape. Programul de achizitii de 

obligatiuni al Fed va fi astfel incheiat cu 2 luni mai devreme decat era prevazut. De asemenea s-a renuntat la 

termenul “tranzitoriu” pentru analiza inflatiei semn ca aceasta va fi de durata iar cresterea economica pentru SUA 
de anul viitor a fost redusa la 4% fata de 5,5% prognozata pentru anul curent. In urma acestor anunturi facute de 

Fed, principalii indici au revenit pe plus, trendul de pana atunci fiind descrescator. 

Piata marfurilor 

Aurul a crescut de la 1725 USD/uncie la inceputul lunii octombrie la 1875 USD/uncie, iar petrolul WTI a crescut si el 

de la 75 la 85 USD/baril. 

Aurul a cunoscut o crestere la inceputul anului de la 1780 USD/uncie la 1850 USD/uncie, crestere care a fost anulata, 

astfel ca sfarsitul lunii noiembrie cotatia a revenit la nivelul de la inceputul lunii. Petrolul WTI a inceput un trend 

descrescator la inceputul lunii, coborand de la 80 USD/baril la 65 USD/baril. 

 

Evenimente importante ale Fondului Oamenilor de Afaceri, în timpul exerciţiului financiar 2021 

Cele mai importante evenimente ale FOA in cursul anului 2021 au fost urmatoarele: 

- autorizarea Nova Vision Investments AFIA S.A. (fosta SAI SAFI INVEST S.A.), in calitate de administrator de 

fonduri de investitii alternative prin Autorizatia ASF nr.48/30.03.2021, fiind  inregistrata in Registrul ASF cu 

nr. PJR08AFIAA/400001. Prin acelasi document emis de ASF s-a autorizat schimbarea numelui in Nova 

Vision Investments AFIA S.A. 

- autorizarea FOA in calitate de FIA de tip deschis, destinat investitorilor de retail, infiintat pe baza 

contractuala prin Autorizatia ASF nr. 230/04.11.2021. Prin acelasi document emis de ASF se autorizeaza 

Regulile FIA FOA. 

 

Evolutia activului net al FOA in cursul anului 2021 
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In luna ianuarie, Activul net unitar a crescut cu aproape 10%, peste nivelul pietei, atat partea de portofoliu cu actiuni 

de pe segmentul REG cat si cu emitentul ELV care a cunoscut o evolutie pozitiva in ultima perioada 

In luna februarie, Activul Net unitar a scazut usor fata de luna ianuarie cu 1,73% atat pe segmentul REG cat si pe 

segmentul SMT unde e listat emitentul ELV 

In luna martie, Activul net unitar a crescut cu 4.83% fata de luna trecuta, sub nivelul pietei,  subperformanta cauzata 

de evolutia ELV care a ramas la pretul din februarie. 

Activul net unitar a crescut in luna aprilie cu 0,51% fata de luna anterioara, activele totale ale Fondului avand o 

crestere de aproximativ 14% fata de inceputul anului. 

In luna mai, Activul net unitar a crescut cu 1,34% fata de luna anterioara, peste nivelul pietei, datorita cresterii 

emitentilor din sectiunea REGS, emitentul ELV ramanand la aceeasi valoare fapt care a impiedicat cresterea mai 

puternica a intregului portofoliu. De mentionat si faptul ca pe tot parcursul anului curent FOA a avut evolutii pozitive 

pana in acest moment in fiecare luna, cresterea de la inceputul anului fiind de aproape 14% in conditiile in care 

emitentul ELV are inca o pondere importanta si care afecteaza evolutia intregului portofoliu. 

In luna iunie 2021, valoarea unitara a activului net al Fondului a avut o crestere semnificativa de 5,42% fata de luna 

precedenta, comparativ cu cresterea indicilor de aproximativ 4% datorita tranzactiilor efectuate, a numerarului si 

a dividendelor incasate, emitentul ELV ramanand la aceeasi valoare de piata fata de luna precedenta in lipsa 

tranzactiilor. 

VUAN al Fondului a scazut cu 4,33% in luna iulie, din cauza volatilitatii emitentului Elvila care a inchis luna la un pret 

semnificativ mai mic, restul portofoliului crescand usor. Randamentul de la inceputul anului a VUAN este de 14,92% 

In luna august, VUAN al Fondului a crescut cu 5,15% fata de luna trecuta, datorita atat cresterii portofoliului de pe 

segmentul REG cat si cresterii cotatiei pe emitentul ELV. Cresterea VUAN de la inceputul anului este de 20%. 

In luna septembrie 2021, VUAN a scazut cu 1,61% in special din cauza scaderii pretului la emitentul ELV. De 

asemenea o scadere usoara au avut si cotatiile restului emitentilor din categoria REG. 

In luna octombrie 2021, VUAN al Fondului a scazut cu 0,49% pe fondul evolutiei sectorului SIF existent in portofoliu 

si a celorlalti emitenti din segmentul REG, emitentul ELV ramanand la aceeasi valoare. 

In luna noiembrie 2021, VUAN al FOA a scazut cu 1,22% fata de luna precedenta, din cauza scaderii portofoliului 

actiunilor din sectiunea REG, cresterea emitentului ELV necompensand scaderile din acest segment, ci doar 

reducand amplitudinea scaderii, principalii indici ai bursei avand scaderi de peste 3% cu un plus de scadere de 

aproape 10% pentru sectorul energetic. 

In luna decembrie, activul net unitar FOA a crescut cu 0,79% fata de luna precedenta ajungand la 1,03 lei, cresterea 

portofoliului din sectiunea REG fiind influentata negativ de scaderea cotatiei emitentului ELV.  

Cresterea VUAN in anul 2021 a fost de 17,80% chiar si in conditiile in care 20% din portofoliu este detinut de un 

emitent cu evolutie stationara.  
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In tabelul de mai jos este prezentata evolutia activului net al XFOA fata de evolutia indicilor bursieri BET-XT si BET-

BK* in cursul anului 2021: 

Data XFOA (%) BET-XT (%) 

 

BET- BK (%) 

ian 2021 9,05 5,22 4,81 

feb 2021 -14 -0,41 1,93 

mar 2021 -1,73 8,48 7,41 

apr 2021 4,38 1,40 2,28 

mai 2021 0,52 0,21 1,01 

iun 2021 1,34 4,49 4,67 

iul 2021 -4,33 -0,53 -0,73 

aug 2021 5,15 2,48 2,34 

sept 2021 -1,61 4,33 6,33 

oct 2021 -0,49 0,07  0,46 

nov 2021 -1,22 -3,78 -3,66 

dec 2021 0,79 8,50 3,80 

 

*BET-XT (Bucharest Exchange Trading Extended Index) reflecta evolutia preturilor celor mai tranzactionate 25 de companii de 

pe piata reglementata a BVB, inclusiv SIF. 

BET-BK (Bucharest Exchange Trading Benchmark) este construit pentru a putea fi folosit ca benchmark de catre administratorii 

de fonduri, dar si pentru alti investitori institutionali; metodologia de calcul reflecta cerintele legale si limitele de investitii ale 

fondurilor. 

In graficul de mai jos este prezentata Evolutia VUAN a XFOA fata de evolutia indicilor bursieri BET-XT si BET-BK in 

cursul anului 2021:  
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d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active                   

Evaluarea si raportarea activelor si obligatiilor fondului 

 

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) din Regulamentul nr. 10/2015, regulile de evaluare a activelor FIA 

sunt cele prevăzute la art. 113-122 din Regulamentul nr. 9/2014 cu completarile si modificarile ulterioare. 

 

Avand in vedere autorizarea fondului in calitate de FIA, machetele de raportare sunt cele din Regulamentul A.S.F. 

nr. 7/2020, referitoare la acest tip de fond. 

La data de 31.12.2021, conform politicii de investitii, fondul detinea : 94,667% din total active in valori mobiliare 

admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania.  

Restul activelor erau compuse din : 5,071% - depozite bancare ; 0,060% - disponibil in cont si numerar si 0,002% - 

alte active. 

In graficul de mai jos este prezentat portofoliul FOA pe clase de instrumente financiare la data de 31.12.2021: 
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Cumpararea si vanzarea de active din portofoliul fondului 

 

Cumpararea si vanzarea activelor din portofoliu fac parte din activitatea de administrare curenta a FIA de catre 

AFIA. Cumpararile de instrumente financiare se realizeaza in scop de investitii/plasamente, in conformitate cu tipul 

si politica de investitii ale FIA, prevazute de documentele avizate ale acestuia si de legislatia aplicabila in vigoare. 

Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii 

riscului, conform reglementarilor legale in vigoare. Vanzarile de active din portofoliu se fac in vederea lichidizarii 

portofoliului si pentru noi achizitii de instrumente financiare, pentru incadrarea in limitele maxime de investitii in 

cazul anumitor instrumente financiare din portofoliu sau pentru limitarea unor pierderi aferente acestora. 

 

Modalitatea de includere in activul total al fondului si modalitatea de evaluare a instrumentelor financiare si a 

celorlalte elemente de activ sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si de documentele FIA. 

 

Lunar, AFIA intocmeste situatia activelor si obligatiilor fondului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Aceasta este transmisa la ASF in termenele prevazute de legislatia aplicabila in vigoare, publicata pe site-ul propriu  

al AFIA, www.novainvest.ro si transmisa pietei AeRO administrate de BVB pe care sunt tranzactionate titlurile de 

participare emise de FOA. 

 

Prezentam mai jos evolutia activelor si obligatiilor fondului la 31.12.2021, fata de aceeasi perioada a anului 

precedent. 

 

Situatia activelor si obligatiilor FOA la 31.12.2021 (conform raportarilor lunare) 

  31.12.2021 % 31.12.2020 % Diferente (lei) 

1. Valori mobiliare si instrumente ale 

pietei monetare admise sau 

tranzactionate pe o piata din 

Romania* 5.356.676,17 94,867 

 

4.831.094 

 

 

99,767 

+525.582,17 

2. Disponibil in cont curent si 

numerar 3.369,47 0,060 

 

11.285,51 

 

0,233 -7.916,04 

3. Depozite bancare 286.322,81 5,071 - - +286.322,81 

9. Alte active 133 0,002 - - +133 

ACTIV TOTAL 5.646.501,45  4.842.380,29  +804.121,16 

Total obligatii (Cheltuielile fondului) 41.845,38  

 

84.660,90 

 

-42.815,52 

Activ net 5.604.656,07  4.757.719,39  +846.936,68 

Numar investitori 87.813  87.860  -47 

VUAN 1,0315  0,8756  +0,1559 

Numar unitati de fond 5.433.429  5.433.429  0 

*In cadrul acestei categorii au fost incluse actiunile emise de Elvila S.A. Incepand cu data de 01.02.2018, Elvila S.A. a fost listata in cadrul 

sistemului alternativ de tranzactionare AeRO administrat de BVB. Ca urmare, modalitatea de evaluarea a respectivelor actiuni din portofoliu 

s-a modificat corespunzator. 

 

 

http://www.novainvest.ro/
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Evolutia in cursul anului 2021 a actiunilor din portofoliului Fondului inregistrate in categoria « Valori mobiliare si 

instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata din Romania» a fost urmatoarea : 

 

Emitent 

Simbol 

actiune 

Nr. actiuni 

31.12.2020 

Nr. actiuni 

31.12.2021 

Val. totala 

31.12.2020-lei 

Val. totala 

31.12.2021-lei 

BANCA TRANSILVANIA S.A. TLV 350.000 220.000 787.500,00 567.600,00 

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BRD 50.000 25.000 743.000,00 442.500,00 

SIF BANAT CRISANA S.A. SIF1 180.000 180.000 396.000,00 457.200,00 

SIF MOLDOVA S.A. SIF2 150.000 0 187.500,00 0,00 

SIF MUNTENIA S.A. SIF4 260.000 0 213.200,00 0,00 

FONDUL PROPRIETATEA FP 200.000 200.000 290.000,00 398.000,00 

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL 5.000 5.000 128.000,00 112.500,00 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. TGN 500 500 141.500,00 118.000,00 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 14.000 14.000 393.400,00 546.000,00 

OMV PETROM S.A. SNP 1.100.000 0 399.850,00 0,00 

Sphera Franchise Group SFG 7.500 15.000 110.250,00 225.000,00 

MedLife S.A. M 0 20.000 0,00 478.000,00 

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) TTS 0 10.000 0,00 223.000,00 

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. EL 0 25.000 0,00 251.000,00 

AQUILA PART PROD COM AQ 0 35.000 0,00 196.000,00 

SIMTEL TEAM SMTL 0 5.000 0,00 125.750,00 

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED WINE 5.000 10.000 110.000,00 149.000,00 

ELVILA S.A. ELV 1.604.991 1.604.701 930.894,78 1.067.126,17 

TOTAL 

   

4.831.094,78 5.356.676,17 
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e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii Fondului Oamenilor de Afaceri            

1.1.1. Elemente de evaluare generală:         
In cursul anului 2021, activul net al FIA FOA a a avut un trend ascedent de la valoarea de 4.757.719,39 lei la data de 

31.12.2020 la valoarea de 5.604.656,07 lei la data de 31.12.2021, in crestere cu 846.936,68 lei.  

In cursul anului 2021 nu au avut loc rascumparari unitati de fond, ca urmare, numarul de unitati de fond la sfarsitul 

anului 2021 a fost de 5.433.429, acelasi ca la sfarsitul anului 2020.  

Numarul total de unitati de fond in circulatie la 31.12.2021 este impartit astfel : 87.682 persoane fizice, care detin 

un numar de 5.348.033 titluri de participare si 178 persoane juridice, care detin un numar de 85.396 titluri de 

participare. 

Nici unul dintre detinatorii inregistrati in registru la data de 31.12.2021 nu detine un procent mai mare sau egal cu 

5% din capitalul social.  

Evidenta detinatorilor de titluri de participare la data de 31.12.2021 a fost furnizata de catre Depozitarul Central 

S.A.  

Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN) a fost de la valoarea de 0,8756 lei la data de 31.12.2020, la valoarea 

de 1,0315 la data de 31.12.2021, in crestere cu 0,1559 lei.   

 

a) Crestere VUAN : +0,1559 lei; 

b) Total active : 5.646.501,45 lei, inregistrandu-se o crestere cu 804.121,16 lei fata de valoarea acestora la 

31.12.2020 (4.757.719,39) ;   

c) export : nu este cazul ;  

d) Total obligatii: 41.845,38 lei, cu 42.815,52 lei mai mici fata de aceeasi perioada anului 2020 (84.660,90 lei);  

e) % din piata detinut  

Conform site-ului AAF, pe piata din Romania existau la sfarsitul anului 2021 un numar de 116 fonduri de investitii 

locale, respectiv un numar de 83 fonduri deschise de investitii locale, 112 fonduri deschise de investitii straine si 34 

fonduri inchise de investitii/fonduri de investitii alternative (inclusiv SIF-urile si Fondul Proprietatea) supravegheate 

de catre A.S.F.  

Avand in vedere valoarea activelor nete ale FIA FOA la 31.12.2021, cota de piata a fondului la aceasta data a fost 

de de 0,01%. 

f) lichiditate – 289.692,28 lei - depozite bancare (286.322,81 lei) si disponibil în cont curent si numerar (3.369,47 

lei), inregistrandu-se o crestere cu 278.406,77 lei fata de valoarea lichiditatilor la 31.12.2020 (11.285,51 lei) ;   

 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului    

Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate, cu precizarea:   

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie;   

Titlurile de participare emise de FOA sunt tranzactionate pe segmentul de piata ATS – AeRO administrat de Bursa 

de Valori Bucuresti cu simbolul XFOA. Pretul de referinta pe piata bursiera al unui titlu de participare XFOA la finele 

anului 2021 aferent pietei ATS a BVB a fost de 0,4480 lei, mai mic fata de pretul de referinta de la sfarsitul lunii 

decembrie 2020 (0,6500 lei/titlu). Valoarea unitara a activului net (VUAN) s-a situat in cursul anului 2021 peste  
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preturile de referinta corespunzatoare, inregistrate pe piata bursiera. VUAN-ul a crescut de la valoarea de 0,8756 

lei/titlu la finele anului 2020, la valoarea de 1,0315 lei la data de 31.12.2021. 

Evolutia comparativa a VUAN fata de preturile de referinta aferenta anului 2021 este prezentata in tabelul urmator : 

 

Data VUAN  

Pret referinta 

(ATS) 

dec 2020 0,8756 0,6500 

ian 2021 0,9549 0,6650 

feb 2021 0,9384 0,6800 

mar 2021 0,9795 0,6800 

apr 2021 0,9845 0,6850 

mai 2021 0,9977 0,7500 

iun 2021 1,0518 0,7100 

iul 2021 1,0063 0,7100 

aug 2021 1,0581 0,7100 

sept 2021 1,0411 0,6950 

oct 2021 1,0360 0,6950 

nov 2021 1,0234 0,6950 

dec 2021 1,0315 0,4880 

 

In graficul de mai jos este prezentata evolutia VUAN fata de preturile de referinta de pe piata bursiera in cursul 

anului 2021 : 
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b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale emitentului pentru 
ultimii 3 ani – nu este cazul;   

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu 
financiar, precum şi stadiul de dezvoltare a acestor produse – nu este cazul.   

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)  

Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi la 
dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale – nu este cazul.   

 

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare   

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen 
mediu şi lung. 

In cursul anului 2021, titlurile de participare ale fondului nu au fost distribuite prin intermediul unor distribuitori. 

Nu au fost emise titluri noi.  

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al emitentului, a ponderii pe piaţă a produselor sau 
serviciilor fondului şi a principalilor competitori   

In domeniul de activitate al FIA FOA, fond de investitii alternative, de tip deschis, cu o politica de investitii in actiuni, 

competitori sunt fondurile deschise de investitii, societatile de investitii, fondurile inchise de investitii/fondurile de 

investitii alternative si societatile de investitii de tip alternativ/inchis. 

Ponderea pe piata a produselor fondului a fost la finalul lunii decembrie 2021 de 0,01% din totalul activelor nete 

ale fondurilor deschise si inchise de investitii (locale si straine) din Romania aflate in evidenta AAF. 

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a emitentului faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi 
a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor fondului  

La 31.12.2021, ponderea actiunilor ELV in portofoliul FOA era de 18,899% (1.604.701 actiuni) fata de 19,224% 

(1.604.991 actiuni) la 31.12.2020, cu 0,325% mai mica.  

 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul emitentului   

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor emitentului, precum şi a gradului de sindicalizare a 
forţei de muncă  

FIA FOA nu are personalitate juridica si este administrat si legal reprezentat de catre Nova Vision Investments AFIA 

S.A.  
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In cursul anului 2021, societatea a fost autorizata in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative 

prin Autorizatia ASF nr.48/30.03.2021 si a fost inregistrata in Registrul ASF cu nr. PJR08AFIAA/400001. Prin acelasi 

document emis de ASF s-a autorizat schimbarea numelui in Nova Vision Investments AFIA S.A. 

Nova Vision Investments AFIA S.A. are la data de 31.12.2021 un numar efectiv de 9 angajati, nivelul de pregatire al 

acestora fiind cel necesar desfasurarii activitatii de administrare de fonduri de investitii alternative. 

Nu exista sindicat in cadrul Nova Vision Investments AFIA S.A. 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi, precum şi a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează 
aceste raporturi  

 Raporturile dintre Directorul General si Directorul General Adjunct ai Nova Vision Investments AFIA S.A. si angajati 

sunt cele normale desfasurarii activitatii de administrator, neexistand conflicte in raporturile de munca. 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. 
Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător, precum şi a 

oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.  
În prezent, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. nu integrează riscurile legate de durabilitate în procesul decizional 
din aria investițională și nu ia in considerare efectele adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de 
durabilitate în ceea ce privește FIA administrat.  

În măsura în care aceste circumstanțe se vor schimba, inclusiv din perspectiva disponibilitatii datelor de tip ESG 

raportate de catre emitentii locali de instrumente financiare in care FIA Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) 

investeste,  NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. va avea în vedere schimbări în ceea ce privește procesul 
investițional, pentru a include riscurile privind durabilitatea și pentru a avea în vedere efectele adverse ale deciziilor 
investiționale asupra factorilor de durabilitate în ceea ce privește FIA administrat, cu respectarea normelor UE si 
nationale in materie, inclusiv a standardelor tehnice de reglementare emise de Comisia Europeana in aplicarea 

Regulamentelor (UE) nr.2019/2088 si nr. 2020/852.  

Abordarea NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.  are la baza urmatoarele aspecte:  

- cerintele ce trebuie indeplinite pentru a sustine aceasta abordare, formulate in cadrul Regulamentului (UE) 

2019/2088 si in standardele tehnice de aplicare. Acestea constau intr-un set complex de indicatori specifici privind 

factorii de mediu, sociali si de guvernanta (ESG), unii dintre acestia cu un grad ridicat de complexitate, ce ar trebui 

calculati la nivelul fondului administrat; 

 - disponibilitata redusa a datelor de tip ESG la nivelul pietei financiare locale. Activele fondului administrat sunt 

investite integral pe piata financiara locala ce se caracterizeaza printr-o disponibilitate limitata a raportarilor de 

date de tip ESG la nivelul emitentilor. Astfel, capacitatea de indeplinire a cerintelor mentionate in Regulamentul 

(UE) 2019/2088 este conditionata semnificativ de raportarile de date de tip ESG din partea emitentilor locali. La 

momentul la care datele raportate de catre emitentii locali vor permite calcularea indicatorilor specifici solicitati, 

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.   va reanaliza acest aspect. 
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Detinerile istorice din portofoliul FOA sunt reprezentate de actiuni ale unor emitenti (ELV, TEL, TGN, SNG, SNP), 

care desfasoara activitati ce ar putea avea impact cel putin din perspectiva desemnarii respectivelor investitii ale 

FOA, ca neincadrandu-se in categoria investitiilor durabile din punctul de vedere al mediului (art. 2 pct.1, art.3, art. 

17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852). 

NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are o politică de remunerare în concordanță cu cerințele legislației relevante 
în vigoare (Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, Regulamentul nr. 10/2015 

privind administrarea fondurilor de investitii alternative si Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea 

principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară).  

In prezent, politica de remunerare a NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. nu include informații cu privire la modul 
în care are în vedere integrarea riscurilor de durabilitate, deoarece riscurile cu privire la durabilitate nu sunt 

integrate in prezent in procesul decizional din aria investitionala in ce priveste FIA administrat, urmand ca acestea 

sa fie, eventual, avute in vedere conform celor mentionate anterior. 

 

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare  
Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar, precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar următor 
pentru activitatea de cercetare-dezvoltare – nu este cazul. 

 

 1.1.8. Evaluarea activităţii societatii de administrare a fondului privind managementul riscului 

Descrierea expunerii fondului faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow  
Risc rezultat din modificarea valorii instrumentelor financiare aflate in portofoliul Fondului:  

Sub influenta modificarilor produse in mediul economic si politic, in politica monetara a bancilor nationale, in 

activitatea emitentilor si institutiilor de credit care accepta depozite bancare, in bonitatea emitentilor si institutiilor 

de credit care accepta depozite bancare, respectiv in modul de evaluare a bonitatii acestora, precum si in raportul 

dintre cerere si oferta, cursul de piata si ratele de dobanda ale instrumentelor de investitii aflate in portofoliul 

Fondului pot fluctua, prin urmare valoarea neta de activ a unei unitati de fond poate sa scada in unele perioade. 

Guvernele unor tari pot adopta masuri (majorarea impozitelor, restrictionarea repatrierii profitului, etc.), care sa 

exercite efect nefavorabil asupra Fondului. 

Riscul de piata - riscul de pierdere pentru Fond, care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul 
Fondului, fluctuație care poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb 
valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui emitent; 
Riscul ratei dobanzii este o forma a riscului de piata si se refera la posibilitatea cresterii dobanzilor de piata, care 

va avea ca efect scaderea pretului obligatiunilor si ar putea afecta negativ valoarea unitatilor de fond. Alta forma a 

riscului de piata este riscul valutar, care se manifesta prin scaderea valorii in echivalent lei a activelor denominate 

in monede straine, in cazul aprecierii monedei nationale fata de monedele respective. In aceste conditii poate avea 

loc o scadere a valorii unitatilor de fond, daca fondul investeste in alte valute decat leul.  

Riscul de decontare – reprezinta riscul ca o contraparte sa nu isi indeplineasca obligatia de livrare a instrumentelor 

financiare sau a contravalorii acesteia, in conformitate cu cu termenii tranzactiei efectuate, chiar daca a fost 

indeplinita obligatia de livrare a banilor/instrumentelor financiare, conform intelegerii. 

Riscul de contraparte — riscul de pierdere pentru Fond care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o 

tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției; 
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Riscul operational - riscul de pierdere pentru Fond care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor 
interne și din erori umane și deficiențe ale sistemelor AFIA sau din evenimente externe și include riscul juridic și de 
documentare și riscul care decurge din procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele 
Fondului. 

Riscul de credit: este riscul de pierdere ca urmare a modificarii adverse a bonitatii contrapartidei sau emitentului 

respectivului instrument financiar. Riscul de credit apare in legatura cu orice fel de creante si consta in riscul ca 

debitorii sa nu fie capabili sa-si indeplineasca obligatiile (la timp sau in totalitatea lor) din cauza falimentului sau a 

altor cauze de aceeasi natura. 

Risc de lichiditate. Acesta reflecta incapacitatea unei piete de a converti in lichiditati anumite instrumente 

financiare tranzactionate in cadrul acesteia in cantitatea dorita si la momentul dorit. In cazul anumitor valori 

mobiliare si/sau instrumente financiare lichiditatea acestora poate sa nu atinga nivelul dorit, respectiv poate fi 

relativ greu in a gasi cumparatori/vanzatori pentru instrumentele respective. Drept consecinta valorificarea unor 

instrumente din portofoliul Fondului ar putea intampina greutati.  

Risc de modificare a cadrului de reglementare si, in special, a legislatiei fiscale. Atat legislatia romana, cat si 

normele fiscale straine referitoare la activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv se pot 

modifica defavorabil (majorarea impozitelor, introducerea de impozite, reducerea sau suspendarea unor inlesniri 

fiscale), drept care Fondul, respectiv investitorul ar putea datora in viitor impozite mai mari decat cele actuale. Se 

poate intampla ca Fondul sa fie supus unor impozite – pentru veniturile realizate din investitii – pe care nu le putea 

prevede la data stabilirii politicii de investitiei. 

Evolutia valorii unitare a activului net al Fondului nu poate fi garantată, existând şi riscul unor pierderi pentru 
investitori.  

Societatea monitorizeaza permanent riscurile ce pot afecta activitatea si evolutia fondului in vederea diminuarii 

acestor riscuri. 

 

Descrierea politicilor şi a obiectivelor emitentului privind managementul riscului   

Obiectivul FIA FOA este de a plasa resursele financiare de la persoane fizice si juridice in scopul obtinerii unei cresteri 

pe termen mediu si lung a capitalului investit. Scopul FIA FOA este de a oferi investitorilor individuali acces la 

potentialul de crestere al pietei de actiuni din Romania si al pietelor din tari ale Uniunii Europene, in conditii de 

administrare profesionala a investitiilor si a riscurilor, precum si minimizarea costurilor. Avand in vedere politica de 

investitii, Fondul se adreseaza investitorilor cu un apetit de risc peste medie.  

Strategia de investitii a FIA FOA consta in realizarea cu precadere de plasamente in actiuni tranzactionate pe pietele 

financiare din Romania, din spatiul economic european si pe pietele monetare, respectând limitele investitionale si 

politica de investitii stabilite prin documentele Fondului. 

 

Politica de investiţii a FIA FOA urmăreşte realizarea de investiţii pe piaţa actiunilor, dar si in depozite bancare, 
instrumente ale pieței monetare, precum şi în alte active lichide, conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 243/2019. 
Fondul este specializat in investitii in actiuni si investeste cel putin 75% din activele sale in actiuni, dar si, pentru 

asigurarea lichiditatii, in limita a maximum 25% din activele sale, in depozite si instrumente ale pietei monetare, 

O.P.C.V.M. care deţin permanent în portofoliul investiţional peste 50% din active plasate în titluri de stat şi valori 

mobiliare tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un 

stat terţ, titluri de participare emise de F.I.A./O.P.C.V.M. de piaţă monetară autorizate într-un stat membru, conturi 

curente si numerar in lei si valuta. 
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Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii 

riscului, conform reglementarilor legale in vigoare.  

Fondul poate investi în categoriile de active menţionate in Politica de investitii a FIA, din Documentul de oferta si 

Regulile autorizate ale acestuia, cu respectarea unor condiţii prudentiale, detaliate la pct. 6 Parte suplimentara a 

Raportului din prezentul Raport. Managementul riscului financiar al fondului este prezentat la punctul 14 din 

Situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS. 

 

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea fondului  

a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează 
sau ar putea afecta lichiditatea fondului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior  

Avand in vedere ca in prezent fondul este un fond pe actiuni, principalul factor care contribuie la cresterea sau 

scaderea acestuia este volatililitatea actiunilor listate la BVB din portofoliu, ca urmare a producerii unor evenimente 

interne sau internationale, care influenteaza, fiecare dintre ele, in sens pozitiv sau negativ, evolutia pietei bursiere 

si prognozele emise de toate entitatile ce actioneaza in domeniul financiar.  

In ceea ce priveste evolutia actiunilor listate pe piata reglementata si in sistemul alternativ de tranzactionare al BVB 

in cursul anului 2021, factorii semnificativi ai variatiei pretului acestor actiuni au fost evenimente interne si externe 

manifestate pe piata de capital sau in mediul economic si financiar, care au influentat direct evolutia pietei fianciare. 

Avand in vedere ca portofoliul fondului este alcatuit preponderant din actiuni listate pe aceste piete, evolutia 

acestuia este strans legata de evolutia generala a pietelor de actiuni.  

In ceea ce priveste piata de capital din Romania, aceasta a oferit cateva oportunitati favorabile respectiv listarea 

de noi companii, insa nu la nivelul asteptat, mai ales in ce priveste listarea unor companii controlate de stat.  

Informatii ulterioare incheierii exercitiului financiar 2021 

Evenimentul international major al inceputului de an 2022 este cel din 24 februarie 2022, respectiv atacarea 

Ucrainei de catre Rusia, fapt desi prevazut si anuntat de serviciile secrete cu saptamani inainte totusi greu de crezut 

ca fiind transpus in practica de o asemenea amploare si brutalitate in secolul XXI. Acest lucru a dus la scaderi 

puternice de pana la 4-5% atat pe bursele din Europa cat si din SUA, si mai ales pe piata ruseasca si a rublei, care 

practic s-au prabusit. De asemenea pretul la aur si la petrol au cunoscut cresteri semnificative, petrolul Brent 

depasind 100 USD/baril, iar aurul apropiindu-se de 2000 USD/uncie. In aceste conditii si piata de la Bucuresti a 

cunoscut scaderi pe principalii emitenti de pana la 5 si chiar 7%, dar pe volume cu mult peste mediile zilnice, 

semnaland  existenta unor cumparatorilor puternici care au intrat in piata in aceste zile. Interesanta ca evolutie a 

fost revenirea indicilor americani la deschidere unii inchizand chiar pe plus dupa o revenire spectaculoasa si 

surprinzatoare. 
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Situatia grava generata de razboiul dintre Ucraina si Rusia a continuat si in luna martie 2022, cu cresteri puternice 

ale cotatiilor aurului si petrolului in primele zile, dupa care au cunoscut o corectie semnificativa. Incertitudinile au 

crescut pe fondul extinderii restrictiilor impuse Rusiei si incapacitatii Ucrainei de a-si continua activitatile economice 

fapt ce va avea repercusiuni importante in comertul regional si nu numai, temerea cea mai importanta fiind 

scumpirea alimentelor de baza si intreruperi in aprovizionarea populatiilor din tarile europene in viitor facandu-se 

eforturi pentru gasirea de contramasuri in acest sens 

Previziuni pentru 2022 

In cadrul sedintei de politica monetara a BNR din data de 9 februarie 2022 s-a decis cresterea dobanzii de la 2% la 

2,50%, in incercarea de a tine sub control inflatia care e prevazuta a avea deja 2 cifre in perioada urmatoare. In 

Raportul BNR se arata o serie de riscuri si incertitudini in numeroase domenii atat interne cat si externe astfel ca 

perioada urmatoare se asteapta a fi cel putin delicata si imprevizibila 

In luna martie INS a anuntat o inflatie anuala de 8,5% pentru februarie in Romania, fenomen insa generalizat la 

nivel global. Comparativ cu tarile invecinate nivelul cresterii este insa mediu, Romania aflandu-se alaturi de Ungaria, 

Belgia la mijlocul clasamentului. Spre comparatie, Tarile Baltice care sunt in zona euro, au inflatie intre 10 si 14%, 

iar Polonia, Bulgaria, Cehia peste 9%. Cu toate acestea nivelul dobanzilor la noi (ca de altfel si in restul tarilor) sunt 

inca mult sub nivelul inflatiei. Si inflatia in tarile dezvoltate a ajuns la niveluri de peste 7-8% crescand presiunea pe 

bancile centrale de a creste dobanda de referinta 

Previziunile economice ale Comisiei Europene estimează că, în urma unei expansiuni semnificative de 5,3 % în 2021, 

economia UE va creşte cu 4,0 % în 2022 şi cu 2,8 % în 2023. În privinţa României, se estimează că, în 2022, creşterea 
economică va fi de 4,2%, respectiv 4,5% în anul 2023. 

De asemenea, în zona euro se anticipează o creştere de 4,0 % în 2022, cu un ritm mai moderat, de 2,7 %, în 2023. 
În al treilea trimestru al anului 2021, UE în ansamblul său a atins nivelul de dinainte de pandemie şi se preconizează 
că toate statele membre vor fi depăşit această etapă până la sfârşitul anului 2022. 

După relansarea robustă a activităţii economice, care a început în primăvara anului trecut şi a continuat cu aceeaşi 
intensitate până la începutul toamnei, se estimează că ritmul de creştere în UE a încetinit la 0,4 % în ultimul 
trimestru al anului 2021, de la 2,2 % în trimestrul anterior. Deşi în previziunile economice din toamna anului 2021 
se preconiza deja o încetinire a creşterii economice, după ce economia UE a eliminat decalajul faţă de nivelul 
anterior pandemiei în trimestrul al treilea din 2021, aceasta a fost mai accentuată decât se preconizase, dat fiind 
că s-au intensificat provocările: în special, creşterea bruscă a infecţiilor cu COVID-19, preţurile ridicate la energie şi 
perturbările în aprovizionare. 

Creşterea continuă să fie modelată de pandemie, multe ţări din UE fiind sub tensiune din cauza unei presiuni sporite 
asupra sistemelor de sănătate şi a lipsei de personal în urma îmbolnăvirilor, a carantinei preventive sau a sarcinilor 
de îngrijire. Blocajele logistice şi de aprovizionare, inclusiv deficitele de semiconductori şi de anumite metale, vor 
continua să afecteze producţia, cel puţin pe parcursul primei jumătăţi a anului.  

Nu în ultimul rând, se preconizează că preţurile energiei vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă decât se 
anticipase în previziunile de toamnă, cu un efect mai îndelungat asupra economiei şi presiuni inflaţioniste mai mari. 
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În prezentele previziuni se presupune că presiunea exercitată de valul actual de infecţii asupra economiei va fi de 

scurtă durată. Se preconizează că activitatea economică îşi va recâştiga tracţiunea şi pe măsură ce condiţiile de 
aprovizionare continuă să se normalizeze, iar presiunile inflaţioniste să se reducă. Dincolo de turbulenţele pe 
termen scurt, elementele fundamentale care stau la baza acestei faze expansioniste rămân în continuare solide. O 
piaţă a forţei de muncă în continuă îmbunătăţire, economii ridicate ale gospodăriilor, condiţii de finanţare încă 
favorabile şi implementarea integrală a Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR) sunt toate menite să susţină 
o fază expansionistă solidă şi de lungă durată. 

Previziunile privind inflaţia au fost revizuite considerabil în sens ascendent în comparaţie cu previziunile din 
toamnă. Ele reflectă efectele preţurilor mai mari la energie, dar şi amplificarea presiunilor inflaţioniste asupra altor 
categorii de bunuri faţă de toamna anului trecut. 

După atingerea unei rate record de 4,6 % în trimestrul al patrulea al anului trecut, se estimează că inflaţia în zona 
euro va atinge un nivel maxim de 4,8 % în primul trimestru din 2022 şi va rămâne peste 3 % până în trimestrul al 
treilea. Pe măsură ce se vor diminua presiunile generate de constrângerile legate de aprovizionare şi de preţurile 
ridicate la energie, se preconizează că inflaţia va scădea la 2,1 % în ultimul trimestru al anului, iar pe parcursul anului 
2023 se va situa sub obiectivul de 2 % al Băncii Centrale Europene. 

În ansamblu, se estimează că inflaţia în zona euro va creşte de la 2,6 % în 2021 (2,9 % în UE) la 3,5 % (3,9 % în UE) 

în 2022, înainte de a scădea la 1,7 % (1,9 % în UE) în 2023. 

Chiar dacă impactul pandemiei asupra activităţii economice s-a diminuat cu timpul, aplicarea în continuare a 

măsurilor de limitare a răspândirii bolii şi deficitul prelungit de personal ar putea afecta activitatea economică. De 
asemenea, ele ar putea afecta funcţionarea lanţurilor de aprovizionare critice pentru o perioadă mai lungă decât 
se preconizase. În schimb, încetinirea ritmului de creştere a cererii în viitorul apropiat poate contribui la rezolvarea 

blocajelor în aprovizionare puţin mai devreme decât se preconizase. 

Pe de altă parte, cererea gospodăriilor ar putea creşte mai puternic decât se preconizase, după cum s-a întâmplat 

deja odată cu redeschiderea economiilor în 2020, iar investiţiile stimulate de MRR ar putea genera un impuls mai 
puternic pentru activitatea economică. 

Inflaţia se poate dovedi mai ridicată decât se preconizase dacă presiunile asupra costurilor sunt în cele din urmă 
transferate de la producător la preţurile de consum într-o măsură mai mare decât se estimase, amplificând riscul 
unor efecte secundare. 

Riscurile la adresa perspectivelor de creştere şi inflaţie sunt puternic agravate de tensiunile geopolitice din Europa 
de Est. 

b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare a 
fondului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut – nu este cazul.   

c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ 
veniturile din activitatea de bază.  

Potrivit prevederilor documentelor fondului, acesta are ca politica de investitii plasarea resurselor in valori 

mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata, alte valori si  
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instrumente ale pietei monetare, putand plasa resursele, in vederea asigurarii lichiditatii in depozite bancare si/sau 

de a mentine disponibilitati in cont sau in numerar, in anumite limite. 

Avand in vedere ca fondul este unul preponderent de actiuni, activitatea FOA este supusa unor factori de risc : riscul 

rezultat din modificarea valorii de piata a actiunilor aflate in portofoliul fondului, respectiv riscul de piata, riscul de 

decontare, riscul de contraparte, riscuri generate de instabilitatea cadrului legislativ, riscul operational, riscul de 

credit, riscul de lichiditate, riscul de modificare a cadrului de reglementare si, in special, a legislatiei fiscale. 

 

2. Activele corporale ale fondului 

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în proprietatea emitentului – nu 

este cazul 

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură a proprietăţilor fondului - nu este cazul. 

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale fondului – 

nu este cazul. 

 

3. Piaţa titlurilor de participare emise de fond 

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază titlurile de participare emise  
Prin Decizia Bursei de Valori Bucuresti S.A. nr. 897/18.08.2015 se aproba tranzactionarea titlurilor de participare 

ale Fondului in cadrul ATS, in Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS. In data de 21.08.2015 incep 

operatiunile de tranzactionare, prin sistemul electronic de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti 

S.A., a titlurilor de participare ale Fondului, cu simbolul XFOA. 

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende.  

Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala 
micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.   
 

In conformitate cu prevederile Documentului de oferta al Fondului, FIA nu va realiza distributii catre investitori din 

diferentele de valoare a unitatii de fond ca urmare a castigurilor realizate in timpul duratei sale de functionare. 

 

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale fondului de achiziţionare a propriilor titluri de participare.   
In conformitate cu prevederile Documentului de oferta al Fondului, acesta poate realiza, la inițiativa exclusivă a 
AFIA, operațiuni de răscumpărare din piață a unităților de fond emise în limita anuală a 10% din numărul total al 
unităților de fond aflate în circulație la momentul aprobării de către A.S.F. a programului de răscumpărare, în scopul 
unic de diminuare a diferenței negative dintre prețul de piață al unității de fond și V.U.A.N. calculat de AFIA și 
certificat de depozitarul Fondului, cu respectarea în mod corespunzător a reglementărilor A.S.F. și a celor emise de 

BVB, în cadrul căruia Fondul este admis la tranzacționare, referitoare la programele de răscumpărare derulate de 
emitenți. 
In cazul rascumpararilor derulate in piata de administratorul FIA, rascumpararea unitatilor de fond detinute de 

investitori se realizeaza conform reglementarilor aferente pietei pe care este listat FIA (piata AeRO administrata de 

BVB). 

AFIA poate răscumpăra din piață unitățile de fond proprii la un preț inferior ultimului VUAN publicat și certificat de 
depozitarul FIA.  

După închiderea programului de răscumpărare a propriilor unități de fond din activul său, AFIA procedează la 
anularea integrală a unităților de fond răscumpărate din cadrul locului de tranzacționare, precum și la publicarea 
noilor VAN și VUAN actualizate atât în cadrul locului de tranzacționare, cât și pe site-ul propriu al A.F.I.A. 
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3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de 
societatea-mamă deţinute de filiale - nu este cazul. 

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă datorie, prezentarea modului în care 
emitentul îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare – nu este cazul.  

 

 

4. Conducerea administratorului fondului 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii de administrare a fondului şi a următoarelor informaţii pentru 
fiecare administrator:   

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în funcţie);  
Consiliul de Administratie al Nova Vision Investments AFIA S.A.  este format din: 

Dana Jeaninne Lazar – Jurist - Presedinte al Consiliului de administratie, activeaza in domeniul administrarii 

investitiilor inca din anul 1995, desfasurand activitati profesionale in cadrul celei mai vechi societati de administrare 

a investitiilor din Romania. In prezent ocupa functia de Presedinte al Consiliului de administratie si Director General 

al societatii, avand o vasta experienta manageriala, dobandita ca urmare a detinerii functiei de membru al 

consiliului de administratie  in cadrul unei societati listate la Bursa de Valori Bucuresti; 

Lucian Dragan – Economist - Membru  al Consiliului de administratie, activeaza in domeniul financiar - bancar din 

anul 1999, desfasurand activitati profesionale in cadrul unor societati bancare autorizate de BNR, avand atat 

atributii de coordonare a departamentului de conformitate cat si atributii in ce priveste activitatea de prevenire si 

combatere a spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului in cadrul institutiei bancare. 

Andrei Negulescu – Economist - Membru  al Consiliului de administratie, activeaza in domeniul administrarii 

investitiilor si serviciilor de investitii financiare din anul 2001, desfasurand activitati profesionale in cadrul unor 

societati de administrare a investitiilor si societati de servicii de investitii financiare din Romania, avand atat atributii 

de coordonare cat si in ce priveste supravegherea respectarii prevederilor legale in domeniul pietei de capital.  

 

 b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană datorită căreia 
persoana respectivă a fost numită administrator – nu este cazul;   

c) participarea administratorului la capitalul fondului – nu este cazul;   

d) lista persoanelor afiliate fondului.  – nu este cazul. 

 

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive/superioare a societatii de administrare a fondului 

Conducerea societatii societatii este asigurata Directorul General si Directorul General Adjunct si  de inlocuitorii 

acestora:  

Conducerea societatii are urmatoarea componenta:  

Dana Jeaninne Lazar - Director General; 

Gabriela Ivan – Director General Adjunct – Economist - activeaza pe piata de capital din anul 1994, desfasurand 

activitati profesionale in cadrul autoritatii de supraveghere a pietei de capital si in cadrul unor societati de servicii  

de investitii financiare autorizate si avand atat atributii de coordonare, cat si functii vizand supravegherea 

respectarii prevederilor legale incidente pietei de capital. 

Inlocuitorii directorilor sunt D-na Cristina Dumitru si Dl. Pompiliu Pasare. 

 

Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii:   
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva -  
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Doamna Dana Jeaninne Lazar - Director General – contract de mandat – din 19.09.2017, valabil 5 ani, reinnoit pe 

inca 5 ani in anul 2020; 

  Doamna Gabriela Ivan – Director General Adjunct – contract de mandat – durata nedeterminata. 

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o altă persoană datorită căreia 
persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive – nu este cazul;  

c) participarea persoanei respective la capitalul emitentului – nu este cazul. 

 

CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si ale conducerii superioare sunt prezentate in Anexa 1 a 

prezentului Raport.   

 

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct. 4.1 şi 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri 
administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, 

precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului – 

nu este cazul. 

5. Situaţia financiar-contabilă  

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puţin 
la:   

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; 
profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;   

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel 
puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la 

orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în 
următorul an; dividendele declarate şi plătite;   

c) situatia pozitiei financiare in ultimii 3 ani; 
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Situatia pozitiei financiare in ultimii 3 ani - lei 

ACTIVE 2019 2020 2021 

Numerar si echivalente de numerar  74.748 11.285 289.825 

Depozite plasate la banci - - - 

Active financiare la valoarea justa prin contul de 

profit sau pierdere 6.329.460 

 

4.831.095 

5.356.676 

Total active 6.404.208 4.842.380 5.646.501 

DATORII    

Datorii comerciale 60.336 84.661 41.845 

Alte datorii -   

Total datorii 60.336 84.661 41.845 

CAPITALURI    

Capital privind unitatile de fond 14.746.870 14.746.870 14.746.870 

Prime de emisiune - - - 

Dif. din mod. valorii juste a activelor financiare 

disponibile în vederea vanzarii - 

- - 

Rezerve 19.588.723 19.588.723 19.588.723 

Rezultatul reportat (28.521.252) (28.758.193) (30.344.346) 

Rezultatul exercitiului (236.942) 

          

(1.586.153) 

846.937 

Castiguri legate de instr.de capitaluri proprii 766.472 766.472 766.472 

Total capitaluri 6.343.872 4.757.719 5.604.656 

           Total capitaluri si datorii 6.404.208 4.842.380 5.646.501 

Valoarea activului net unitar (VUAN) 1,1676 0,8756 1,0315 

 

 

 

d) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de 
cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; 
referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a 
se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite;   
 

Situatia veniturilor si cheltuielilor in ultimii 3 ani - lei 

Denumirea indicatorului 31.12.2019 31.12.2020 2021 

Total venituri 436.174 -953.893 1.385.626 

Total cheltuieli  673.116 632.260 538.689 

Rezultatul exercitiului (236.942) (1.586.153) 846.937 

 

e) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi 
activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei. 
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Situatia fluxurilor de trezorerie in ultimii 3 ani - lei 

Denumirea elementului 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

I. Fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare    

Plati catre furnizori 676.674 607.935 776.825 

Trezorerie neta din activitati de exploatare (676.674) (607.935) (776.825) 

II. Fluxurile de trezorerie din activitati de investitie    

Plati pentru achizitionarea de actiuni 29.188.538 498.240 693.842 

Alte plati din activitati de investitii 39.905 968.286 48.994.975 

Incasari din vanzarea de actiuni 422.276 1.339.088 1.006.581 

Incasari dividende 292.262 173.552 162.975 

Alte incasari din activitatea curenta 29.190.545 498.335 49.288.305 

Dobanzi incasate 995 23 - 

Trezorerie neta din activitati de investitii 677.635 544.472 769.042 

III.Fluxurile de trezorerie din activitati de finantare    

Plati rascumparari - - - 

Alte plati  - - 133 

Trezorerie neta din activitati de finantare - -  (133) 

Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de 

trezorerie 

961 (63.463) (7.916) 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul 

exercitiului financiar 

73.787 74.748 11.285 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul 

exercitiului financiar 

74.748 11.285 3.369 

 

La intocmirea prezentului Raport s-au avut in vedere si prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015. 

 

6. Parte suplimentara a Raportului, intocmita in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Legea 

nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative 

Raportul financiar anual al FOA aferent activitatilor din exercitiul financiar 2021 conţine:       

- un bilanţ si o situaţie a activelor şi pasivelor;       

- un cont de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2021;       

- orice modificare substanţială a informaţiilor enumerate la art. 22 din Legea nr. 74/2015, care a avut loc în 

exerciţiul financiar 2021, stabilită în conformitate cu prevederile art. 106 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 
231/2013, respectiv:      
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 6.1. O descriere a strategiei de investiţii şi a obiectivelor FIA 

 - conform Documentului de Oferta si Regulilor FIA autorizate de ASF in 2021: 

“(1) Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare de la persoane fizice si juridice in scopul obtinerii unei 

cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit.  

(2) Scopul Fondului este de a oferi investitorilor individuali acces la potentialul de crestere al pietei de actiuni din 

Romania si al pietelor din tari ale Uniunii Europene, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a 

riscurilor, precum si minimizarea costurilor. Avand in vedere politica de investitii, Fondul se adreseaza investitorilor 

cu un apetit de risc peste medie.  

 

(3) Strategia de investitii a fondului consta in realizarea cu precadere de plasamente in actiuni tranzactionate pe 

pietele financiare din Romania, din spatiul economic european si pe pietele monetare, respectând limitele 

investitionale si politica de investitii stabilite prin documentele Fondului. 

 

(4) Politica de investiţii a FIA urmăreşte realizarea de investiţii pe piaţa actiunilor, dar si in depozite bancare, 
instrumente ale pieței monetare, precum şi în alte active lichide, conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 243/2019. 
Fondul este specializat in investitii in actiuni si investeste cel putin 75% din activele sale in actiuni, dar si, pentru 

asigurarea lichiditatii, in limita a maximum 25% din activele sale, in depozite si instrumente ale pietei monetare, 

O.P.C.V.M. care deţin permanent în portofoliul investiţional peste 50% din active plasate în titluri de stat şi valori 
mobiliare tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un 

stat terţ, titluri de participare emise de F.I.A./O.P.C.V.M. de piaţă monetară autorizate într-un stat membru, conturi 

curente si numerar in lei si valuta.” 

 

- informaţii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip "master" şi locul unde sunt stabilite fondurile de bază, 
dacă FIA este un fond de fonduri – nu este cazul; 

- o descriere a tipurilor de active în care FIA poate investi, conform Documentului de Oferta si Regulilor FIA 

autorizate de ASF in 2021: 

“Investitiile fondului se efectueaza exclusiv in unul sau mai multe dintre următoarele active, conform prevederilor 

art. 35 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, cu respectarea limitelor prevazute la art. 35 alin. (2) si ale prevederilor art. 

40 alin. (1) – (4) din Legea nr. 243/2019: 

 

a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de 

tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru;  

b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terţ, care 
operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei să fie aprobată de 
A.S.F., în conformitate cu cerinţele de eligibilitate din reglementările emise de A.S.F., şi să fie prevăzută în regulile 
fondului, aprobate de A.S.F.;  

c) valori mobiliare nou-emise, ce fac obiectul unei oferte publice în vederea admiterii la tranzacţionare, cu 
respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:  
(i) documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare 
în cadrul unui loc de tranzacţionare sau tranzacţionarea în cadrul unei burse dintr-un stat terţ care operează regulat 
şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea locului de tranzacţionare sau a bursei să fie 
aprobată de A.S.F. ori să fie prevăzută în regulile fondului; 
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(ii) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;  

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A. stabilite sau nu în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii:  

(i) F.I.A. sunt autorizate sau înregistrate;  

(ii) activităţile F.I.A. fac obiectul unor rapoarte periodice, care permit o evaluare a activului şi a pasivului, a 
veniturilor şi a operaţiunilor din perioada de raportare, în concordanţă cu frecvenţa de răscumpărare oferită 
investitorilor, după caz; 

(iii) profilul F.I.A. se înscrie în profilul de lichiditate al F.I.A. stabilit de A.F.I.A. conform art. 4 alin. (11) din 

Legea nr. 243/2019;  

e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o 
scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să fie situat în România, într-

un stat membru sau într-un stat terţ, în acest ultim caz cu condiţia ca instituţia de credit să fie supusă unor reguli 
prudenţiale echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană; 
 

f) instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare, care sunt 
lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu excepţia efectelor de comerţ, cu condiţia 
ca emisiunea sau emitentul să fie supus reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor 
acestora, iar instrumentele:  

(i) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă 
centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de 
Investiţii, de o ţară terţă sau, în situaţia statelor federale, de unul dintre membrii 18 componenţi ai federaţiei sau 
de un organism public internaţional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau  

(ii) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe pieţele reglementate, menţionate la lit. a) 
şi b); sau  

(iii) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudenţiale, potrivit criteriilor definite 

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

(iv) să fie emise de alte entităţi care aparţin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiţia ca investiţiile în 
astfel de instrumente să fie subiect al unei protecţii a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. (i), (ii) şi 
(iii), şi ca emitentul să fie o societate ale cărei capital şi rezerve să se ridice la cel puţin echivalentul în lei a 
10.000.000 euro, care îşi prezintă şi publică situaţiile financiare anuale, conform legislaţiei europene aplicabile, sau 
o entitate care, în cadrul unui grup de societăţi care conţine una sau mai multe societăţi listate, are rolul de a finanţa 
grupul sau este o entitate dedicată finanţării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de 
finanţare; 
 

 FIA deţine active sau o expunere totală de cel puţin 75% din V.A.N. numai în actiuni.” 

 

6.2. Tehnicile pe care FIA FOA le poate utiliza  

 

- conform Documentului de Oferta si Regulilor FIA autorizate de ASF in 2021: 

In cadrul strategiei de administrare activa a portofoliului vor fi folosite o serie de instrumente/tehnici specifice si 

integrate (cum ar fi analiza fundamentala, analiza statistica, analiza indicatorilor de piata analiza conditiilor 

macroeconomice etc) care sa ofere o imagine reala a pietei de capital din Romania si care sa ofere posibilitatea 

identificarii celor mai atractive oportunitati de investitii pentru participantii la Fond. 
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AFIA nu utilizeaza pentru Fond tehnici de administrare eficienta a portofoliului (SFT) asa cum acestea sunt definite de 

Regulamentul (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare.” 

6.3. Toate riscurile asociate  

- conform Documentului de Oferta si Regulilor FIA autorizate de ASF in 2021: 

„Risc rezultat din modificarea valorii instrumentelor financiare aflate in portofoliul Fondului. Sub influenta 

modificarilor produse in mediul economic si politic, in politica monetara a bancilor nationale, in activitatea 

emitentilor si institutiilor de credit care accepta depozite bancare, in bonitatea emitentilor si institutiilor de 

credit care accepta depozite bancare, respectiv in modul de evaluare a bonitatii acestora, precum si in raportul 

dintre cerere si oferta, cursul de piata si ratele de dobanda ale instrumentelor de investitii aflate in portofoliul 

Fondului pot fluctua, prin urmare valoarea neta de activ a unei unitati de fond poate sa scada in unele perioade. 

Guvernele unor tari pot adopta masuri (majorarea impozitelor, restrictionarea repatrierii profitului, etc.), care 

sa exercite efect nefavorabil asupra Fondului. 

Riscul de piata - riscul de pierdere pentru Fond, care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din 
portofoliul Fondului, fluctuație care poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, 
ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui emitent; 
Riscul ratei dobanzii este o forma a riscului de piata si se refera la posibilitatea cresterii dobanzilor de piata, 

care va avea ca efect scaderea pretului obligatiunilor si ar putea afecta negativ valoarea unitatilor de fond. Alta 

forma a riscului de piata este riscul valutar, care se manifesta prin scaderea valorii in echivalent lei a activelor 

denominate in monede straine, in cazul aprecierii monedei nationale fata de monedele respective. In aceste 

conditii poate avea loc o scadere a valorii unitatilor de fond, daca fondul investeste in alte valute decat leul.  

Riscul de decontare – reprezinta riscul ca o contraparte sa nu isi indeplineasca obligatia de livrare a 

instrumentelor financiare sau a contravalorii acesteia, in conformitate cu cu termenii tranzactiei efectuate, 

chiar daca a fost indeplinita obligatia de livrare a banilor/instrumentelor financiare, conform intelegerii. 

Riscul de contraparte — riscul de pierdere pentru Fond care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o 

tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent 

tranzacției; 
Riscul operational - riscul de pierdere pentru Fond care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor 
interne și din erori umane și deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor sau din 
evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de 
tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele Fondului. 
Riscul de credit: este riscul de pierdere ca urmare a modificarii adverse a bonitatii contrapartidei sau 

emitentului respectivului instrument financiar. Riscul de credit apare in legatura cu orice fel de creante si consta 

in riscul ca debitorii sa nu fie capabili sa-si indeplineasca obligatiile (la timp sau in totalitatea lor) din cauza 

falimentului sau a altor cauze de aceeasi natura. 

Risc de lichiditate. Acesta reflecta incapacitatea unei piete de a converti in lichiditati anumite instrumente 

financiare tranzactionate in cadrul acesteia in cantitatea dorita si la momentul dorit. In cazul anumitor valori 

mobiliare si/sau instrumente financiare lichiditatea acestora poate sa nu atinga nivelul dorit, respectiv poate fi 
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relativ greu in a gasi cumparatori/vanzatori pentru instrumentele respective. Drept consecinta valorificarea 

unor instrumente din portofoliul Fondului ar putea intampina greutati.  

 

 

 

 

 

 

Risc de modificare a cadrului de reglementare si, in special, a legislatiei fiscale. Atat legislatia romana, cat si 

normele fiscale straine referitoare la activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv se pot 

modifica defavorabil (majorarea impozitelor, introducerea de impozite, reducerea sau suspendarea unor 

inlesniri fiscale), drept care Fondul, respectiv investitorul ar putea datora in viitor impozite mai mari decat cele 

actuale. Se poate intampla ca Fondul sa fie supus unor impozite – pentru veniturile realizate din investitii – pe 

care nu le putea prevede la data stabilirii politicii de investitiei. 

Evolutia valorii unitare a activului net al Fondului nu poate fi garantată, existând şi riscul unor pierderi pentru 
investitori.  

 

6.4. Orice restricţie aplicabilă privind investiţiile, conform limitelor investitionale prevazute in Documentul 

de Oferta si Regulile FIA autorizate de ASF in 2021: 

“Limite investitionale: 
(1) FIA, fiind specializat in investitii in actiuni deţine active sau o expunere totală de cel puţin 75% din V.A.N. numai 
în clasa de active corespunzătoare specializării sale. 

(2) În vederea asigurării lichidităţii, FIA poate investi până la 25% din activele sale numai în: 
- depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 243/2019; 

- instrumente ale pieţei monetare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 243/2019; 
- O.P.C.V.M. care deţin permanent în portofoliul investiţional peste 50% din active plasate în titluri de stat şi valori 
mobiliare tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare sau sunt tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un 

stat terţ; 
- titluri de participare emise de F.I.A./O.P.C.V.M. de piaţă monetară autorizate într-un stat membru; 

- conturi curente şi numerar în lei şi valută, cu respectarea tipurilor de active eligibile pentru FIA, stabilite potrivit 
prevederilor art. 35 alin. (1) Legea nr. 243/2019.  

 

(3) Politica de investitii va respecta conditiile de diversificare, lichiditate si limitarile prevazute de legislatia in 

vigoare precum si orice alte prevederi si restrictii referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de catre Fond. 

(4) Investitiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate pe pietele din Romania, urmand a 

fi luate in considerare si oportunitatile de investitie oferite de pietele financiare din alte state membre ale Uniunii 

Europene sau apartinand Spatiului Economic European, state terte. Fondul va putea investi pe pietele financiare 

din statele terte numai ulterior primirii de catre AFIA, a aprobarii din partea ASF, a burselor din statele terte.” 

 

6.5. Situaţiile în care FIA poate utiliza efectul de levier, tipurile şi sursele de levier autorizate şi riscurile asociate 
acestuia, orice restricţie în utilizarea efectului de levier şi orice acorduri de reutilizare a activelor şi a garanţiilor, 
precum şi informaţii privind nivelul maxim al efectului de levier pe care AFIA sunt îndreptăţiţi să îl utilizeze pentru 

FIA – nu este cazul;       

 

6.6. O descriere a procedurilor prin care FIA îşi poate schimba strategia sau politica de investiţii ori ambele;       

Strategia si politica de investiţii a FOA se modifica de catre Administratorul Fondului si face obiectul avizarii de catre 

ASF. 
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6.7. O descriere a principalelor implicaţii juridice ale relaţiei contractuale stabilite în scopul investirii, inclusiv 

informaţii cu privire la jurisdicţie, legislaţia aplicabilă şi eventuala existenţă a unor instrumente juridice care să 
permită recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pe teritoriul pe care este stabilit FIA;       
Nova Vision Investments AFIA S.A. initiaza un Contract de Societate, guvernat de prevederile generale ale noului 

Cod Civil Roman referitoare la societatea civila precum si de dispozitiile speciale prevazute de legislatia specifica in 

vigoare aplicabila. 

Conform contractului de societate, obligaţiile Administratorului Fondului sunt urmatoarele: 

a) sa indeplineasca  formalitatile legale si procedurile necesare pentru inregistrarea si functionarea in bune 

conditii a Fondului; 

b) sa defineasca strategia de investitii pe termen scurt, mediu si lung; 

c) sa efectueze din proprie initiativa plasamentul disponibilitatilor financiare ale Fondului in instrumente 

financiare, in acord cu strategia de investitii a acestuia;  

d) sa contracteze imprumuturi in contul  Fondului cu respectarea prevederilor legale in vigoare; 

e) sa asigure fluxul de informatie, centralizarea si selectarea datelor si realizarea evidentelor necesare 

desfasurarii activitatii Fondului in conditii optime; sa tina evidenta zilnica a evolutiei activelor nete, a 

operatiunilor contabile ale Fondului si a valorii unitatilor de fond; 

f) sa incheie un contract cu Depozitarul Central S.A. in vederea tinerii evidentei unitatilor de fond si a 

detinatorilor de unitati de fond; 

g) sa intocmeasca rapoarte periodice, in conditiile legii.  

h) orice alte activitati privitoare la administrarea Fondului, conform legislatiei in vigoare. 

Contractul va continua sa existe chiar daca unii dintre investitori  decedeaza.  

Contractul va continua cu investitorii existenti si daca este cazul, cu mostenitorii sau succesorii in drepturi, 

ce vor fi obligati sa faca dovada legala a calitatii lor succesorale (investitori persoane juridice si fizice). 

Contractul este guvernat de legea romana aplicabila acestuia.  

Orice litigiu in legatura cu executarea sau interpretarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabila.  

In cazul in care o rezolvare amiabila nu va fi posibila in termen de maxim 30 de zile de la aparitia litigiului, se va 

incheia prin acord scris al partilor divergente un compromis prin care se va stabili tribunalul arbitral si procedura 

de numire a arbitrilor pentru solutionarea litigiului pe calea arbitrajului comercial, sau acesta va fi supus spre 

solutionare instantelor de drept comun.  

 

6.8. Identitatea AFIA, a depozitarului, a auditorului şi a oricăror alţi furnizori de servicii ai FIA şi o descriere a 
îndatoririlor acestora, precum şi a drepturilor investitorilor;       
Identitatea AFIA:  

Nova Vision Investments AFIA S.A., societate autorizata in calitate de administrator de fonduri de investitii 

alternative prin Autorizatia ASF nr.48/30.03.2021 si a fost inregistrata in Registrul ASF cu nr. PJR08AFIAA/400001. 

Prin acelasi document emis de ASF s-a autorizat schimbarea numelui in Nova Vision Investments AFIA S.A. 

Identitatea Depozitarului: 
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BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, inmatriculata la 

Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistare RO361579, inscrisa in Registrul special 

al A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007, in baza Contractului de depozitare si custodie nr. 2218/22.08.2018. 

 

Identitatea auditorului financiar: 

 S.C. EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul social in Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, telefon 0240 

517899, fax 0240 511181, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 36 / 214 / 2001, Cod Unic de 

Inregistrare 14058398, autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002, reprezentata prin d-na RODICA PIRLOG, in calitate de 

Administrator. 

 

6.9. O descriere a modului în care AFIA respectă cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 74/2015 (capital 

iniţial de cel puţin echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a 
României);  

In conformitate cu Hotararea nr. 156/30.09.2021, a Consiliului de Administratie al NOVA VISION INVESTMENTS 

AFIA S.A. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 4974/09.12.2021 in baza prevederilor lit. B 

paragraful 8, lit. f) din actul constitutiv al societatii, majorarea capitalului social al societatii prin aport in numerar 

cu suma de 10.065 lei, reprezentand 2.013 actiuni noi, cu o valoare nominala de 5 lei/actiune si prima de emisiune 

de 245 lei/actiune. In urma derularii operatiunii mentionate, capitalul social subscris si varsat al NOVA VISION 

INVESTMENTS AFIA SA este 1.288.445 lei. 

 

6.10. O descriere a oricărei funcţii de administrare delegate de AFIA în conformitate cu anexa nr. 1 din Legea nr. 

74/2015 şi a oricărei funcţii de custodie delegate de depozitar, identitatea delegatului şi orice conflicte de interese 
care pot apărea ca urmare a acestor delegări        
Identitatea persoanei responsabile cu activitatea contabila (activitate externalizata): 
SC NICOLESCU SI ASOCIATII SRL, cu sediul social in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 312, bloc 62, sc. 1, parter, CUI 
1453356, J40/2271/2002, Autorizatie CECCAR 5191, reprezentata prin d-na VIOLETA NICOLESCU, in calitate de 
Administrator. 
Identitatea persoanei responsabile cu furnizarea de servicii informatice (activitate externalizata): 
PFA Cristescu Costin 

 

6.11. O descriere a procedurii de evaluare a FIA şi a metodologiei de determinare a valorii activelor, inclusiv 

metodele utilizate pentru evaluarea activelor greu de evaluat în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 74/2015;  

Valoarea activului net al FIA se determină conform prevederilor art. 123-125 și art. 126 alin. (1) din Regulamentul 
A.S.F. nr. 9/2014. 

”Calculul valorii activului net (VAN) şi al valorii unitare a activului net (VUAN) al Fondului, efectuat de către AFIA şi 
certificat de către depozitar se realizează conform prevederilor legale in vigoare, lunar, pentru ultima zi 
calendaristică a lunii.  
Calculul valorii unitare a activului net al FIA la o anumită dată se realizează după următoarea formulă: 
Valoarea unitară a activului net la acea dată = Valoarea netă a activelor Fondului la acea dată/ Număr total de 
unităti de fond în circulatie la acea data.  

Numărul de unitati de fond aflate în circulatie se stabileşte ca diferentă între numărul de unitati de fond emise şi 
numărul de unitati de fond răscumpărate la o anumită dată.  



 

                         35 

  

 

 

 

 

 

Valoarea totală a activelor FIA se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul 

acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile art. 113 -122 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 cu completarile si 

modificarile ulterioare.” 

 

6.12. O descriere a administrării riscului de lichiditate al FIA, inclusiv drepturile de răscumpărare atât în situaţii 
normale, cât şi excepţionale, şi acordurile de răscumpărare cu investitorii, existente;       
„În situaţii excepţionale şi numai pentru protejarea interesului deţinătorilor de unitati de fond, AFIA poate limita 

sau poate suspenda temporar emisiunea şi/sau răscumpărarea unitatilor de fond, cu respectarea prevederilor 
regulilor FIA.  

Situaţii excepţionale ce pot determina suspendarea temporară a emisiunii şi/sau răscumpărării unitatilor de fond 
de catre AFIA sunt: 

 a) AFIA constată dificultăți de evaluare justă a activelor FIA din cauza existenței unui număr limitat de contrapărți 
la un nivel de preț considerat rezonabil; 
b) AFIA constată un nivel neanticipat de mare de răscumpărări de unități de fond, în conformitate cu prevederile 

documentului de ofertă sau regulilor FIA.;  
c) constatarea imposibilității de realizare a obiectivelor investiționale ale FIA din motive neimputabile 
administratorului. 

Decizia Administratorului de suspendare va specifica perioada, conditiile si motivele suspendarii. Perioada initiala 

de suspendare poate fi prelungita in cazul in care conditiile si motivul/motivele suspendarii se mentin.  

Administratorul trebuie sa comunice, in cel mult o zi lucratoare, decizia sa investitorilor si ASF. 

 

Condiţiile şi situaţiile excepționale menționate în regulile FIA sunt coerente cu mecanismele de administrare a 
lichidităţii în situaţii extreme de piață utilizate de AFIA, astfel:  
1. investitorii care deţin mai mult de 5% din activul FIA pot solicita în decursul unui an răscumpărarea a cel mult 1% 
din activul FIA;  

2. orice cerere de răscumpărare care depăşeşte 1% din valoarea activului FIA va fi tarifată suplimentar cu 10% din 
valoarea totală;  
3. în situaţia în care, în cursul unei zile, contravaloarea cererilor de răscumpărare depăşeşte 10% din valoarea 
activelor FIA, AFIA îşi rezervă dreptul de a limita/suspenda operaţiunile pentru o perioadă de maximum 5 zile. “ 

 

6.13. O descriere a tuturor comisioanelor, taxelor şi cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de 
investitori si de Fond, precum şi valoarea maximă a acestora, conform Documentului de oferta si Regulilor FIA 

autorizate  de ASF in 2021:       

“La subscrierea si rascumpararea de unităti de fond, investitorii Fondului nu plătesc comision de cumpărare sau 
rascumparare.  

Comisioane şi alte cheltuieli suportate de către Fond:  

a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate A.F.I.A.;  

Comisionul de administrare perceput de AFIA pentru administrarea activelor FIA FOA  este de maxim 0,70% pe luna 

aplicat la valoarea lunara a activului net certificata de depozitar. La data notificarii Documentului de oferta, 

comisionul de administrare este de 0,70% pe luna, aplicat la valoarea lunara a activului net certificata de depozitar. 

b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;  

1. Pentru serviciile de depozitare si custodie piata locala 

1. Servicii depozitare: 
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a. 0,017% / luna aplicat la valoarea lunara a activului net certificata de depozitar 

2. Servicii custodie piata locala 

a. Comisionul de pastrare in custodie a instrumentelor financiare – piata locala 

- Depozitarul Central : 0,08%/an aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului aflat in 

custodie; 

- Titluri de stat pastrate in SaFIR: comision SaFIR* 

*In prezent, comision SaFIR este zero. 

b. Comision de decontare si procesare transferuri instrumente financiare (cumparate,vandute, 

primite sau livrate cu titlu gratuit – Depozitari Centrali locali ) – piata locala : 

- 0,01 % aplicat la valoarea bruta a fiecarei tranzactii ( valoare bruta = cantitate/emitent/tip 

operatiune * pretul tranzactiei )** 

**   se aplica atat la vanzare cat si la cumparare, inclusiv pentru tranzactiile rezultate in urma subscrierii 

in cadrul ofertelor publice  

 

c. Comision corporate action (informari despre emitentii din portofoliu, Hotarari AGA, colectarea 

dividendelor) 

- 5 RON / emitent 

 

3. Comisioane Titluri de Stat 

 

a) Intermedierea tranzactiilor pe piata primara: Comision SaFIR  

b) Intermedierea tranzactiilor pe piata secundara OTC a titlurilor de stat (inclusiv REPO) 

i. intermediate de BRD : Comision SaFIR  

ii. cu alti intermediari :  

• Comision SaFIR - titluri denominate in RON  

• Comision SaFIR – titluri denominate in valuta  

c) Transfer fara plata  titluri de stat intre piata OTC si BVB :   

                 50 RON + Comision SaFIR + comision ROCLEAR 

d) Transferuri fara plata titluri catre alti dealeri piata OTC :  

                 50 RON + Comision SaFIR 

e) Operatiuni de Gaj/ Litigiu : Comision SaFIR 

f) Incasare de dobanda pentru certificatele de trezorerie in RON  

• Colectare cupon : Franco 

• Principal primit la maturitate : Franco 

  

4. Servicii de custodie piete externe 

a) Comision pentru pastrarea in custodie a instrumentelor financiare : 

▪ Piete mature : 0,03% / an calculat la valoarea medie lunara a portofoliului aflat in custodie 

▪ Piete emergente : 0,3% / an la valoarea medie lunara a portofoliului aflat in custodie 

b)  Comision pentru decontarea tranzactiilor:  

• Piete mature DVP/RVP/RF/ DF: 30 EUR /decontare / tip decontare (cumparare sau vanzare) 

• Piete emergente DVP/RVP/RF/ DF: 35 EUR/decontare / tip decontare (cumparare sau 

vanzare) 

• Modificare sau anulare tranzactii : 10 EUR/decontare / tip decontare (cumparare sau 

vanzare) 
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c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor şi alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacţionare 
şi/sau de achiziţionarea/vânzarea activelor Fondului sau admiterea la tranzacţionare, inclusiv taxele şi comisioanele 
datorate operatorilor de piaţă relevanţi;  
d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare;  
e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către Fond a împrumuturilor în condiţiile legii;  
f) cheltuieli cu comisioanele şi tarifele datorate A.S.F. sau altor autorităţi competente, precum şi orice taxe sau alte 
obligaţii fiscale impuse ca urmare a activităţii Fondului;  
g) cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului şi orice obligaţii de raportare şi transparenţă în legătură cu 
Fondul.;  

h) cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond, precum şi orice cheltuieli cu serviciile nonaudit, ce pot fi efectuate de 
auditorul financiar conform legislaţiei în vigoare;  
i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condiţiile impuse de regulament;  

j) contravaloarea unităţilor de fond anulate (la preţul de răscumpărare) şi care nu au fost încă achitate investitorilor; 
k) cheltuieli legale impuse de catre instantele de judecata; taxe de timbru judiciar; onorarii avocati si/sau experti 

si/sau executori judecatoresti si/sau notari publici etc. 

l) Contravaloarea Legal Entity Identifiers (LEI) în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzactii 
conform EMIR.  

m) Cheltuieli generate de utilizarea licentei Bloomberg Per Security Datalicense Agreement (BVAL price/score).” 

 

6.14. O descriere a modului în care AFIA asigură tratamentul echitabil al investitorilor conform Documentului de 

oferta si Regulilor FIA autorizate  de ASF in 2021:       

“(1) Unităţile de fond evidenţiază deţinerea de capital a investitorului în activele Fondului, achiziţionarea acestora 
reprezentând modalitatea de investire în respectivul fond.  

(2) Deţinătorii de unităţi de fond beneficiază de drepturi şi obligaţii doar în limitele valorice şi proporţia din activele 
Fondului deţinute.” 

 

6.15. Ultimul raport anual în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 74/2015 – primul raport a fost intocmit in 2019, 

pentru exercitiul financiar 2018, ca urmarie a inregistrarii societatii in aceasta calitate in 2018; cel de-al doilea in 

2020 si cel de-al treilea in 2021; prezentul raport este primul raport in calitate de AFIA autorizat in cursul anului 

2021.   

 

6.16. Procedura şi condiţiile de emisiune şi de vânzare a titlurilor de participare prevazute in Documentul de 

oferta si Regulile Fondului autorizate de ASF prin Autorizatia nr. 230/04.11. 2021:     

„Emisiunile ulterioare de unitati de fond ale FIA:  

(1) Administratorul FIA decide sa nu emita in prezent noi unitati de fond. 

(2) Administratorul FIA poate decide emisiunea ulterioara de noi unitati de fond in conformitate cu prevederile 

legale. 

(3) In cazul unor emisiuni ulterioare de unitati de fond, preţul de emisiune a unităţii de fond emise de FIA FOA admis 
la tranzacţionare va fi stabilit de către AFIA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.” 

 

6.15. Cea mai recentă valoare a activului net al FIA sau cel mai recent preţ de piaţă pentru titluri de participare 
ale FIA, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 74/2015;       

La data de 31.03.2021, activul net al FOA calculat de administrator si certificat de depozitar era de 5.402.276,30 lei, 

VUAN fiind de 0,9943 lei. 
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6.16. Istoricul performanţelor FIA in cursul anului 2021       

Evolutia comparativa a VUAN fata de preturile de referinta aferenta anului 2021 este prezentata la pct. 1.1.2. 

Evaluarea nivelului tehnic al emitentului, din cadrul prezentului Raport. 

 

6.17. Identitatea brokerului principal: SSIF IFB FINWEST S.A., societate de servicii de investitii financiare autorizata 

de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin decizia initiala numarul 2735/08.08.2003 (decizie 

curenta:761/13.05.2009), inregistrata in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare/ Autoritatii de 

Supraveghere Financiara ca furnizor de servicii de servicii de investitii financiare cu nr. PJR01SSIF/020065, cu sediul  

in Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si ap. 5, jud. Arad, cod postal 310176, Romania, Telefon/fax 0257.281.611, 

0257.281.612, email office@ifbfinwest.ro, ifb@ifbfinwest.ro. 

- descriere a oricărui acord semnificativ al FIA cu brokerii săi principali şi a modului în care sunt gestionate conflictele 
de interese în relaţia cu aceştia: nu este cazul; 
- clauza din contractul încheiat cu depozitarul referitoare la posibilitatea de transfer şi reutilizare a activelor FIA şi 
informaţii privind orice eventual transfer al răspunderii către brokerul principal:     
 

„Art.6 Declaratiile si Garantiile Depozitarului/Custodelui 
1. Depozitarul/Custodele declară şi garantează că: (...)  
4. Custodele declara ca raspunderea sa nu este afectata de faptul ca Custodele a incredintat unei terte parti o parte 

din activele pe care FIA le pastreaza prin intermediul Custodelui si anume instrumentele financiare admise la 

tranzactionare pe piete externe, pastrate in custodia unui custode global/ local si/sau depozitar de instrumente 

financiare international, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 20 alin.14 si 15 din Legea 74/2015 privind 

administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Nici Depozitarul/Custodele si nici persoanele delegate ale acestuia nu pot reutiliza Activele Detinute in Custodie 

care i-au fost incredintate; 

6.  Custodele va informa de indata AFIA în cazul în care aceasta constata faptul că separarea activelor, in conditiile 
Reglementarilor in Vigoare, nu este sau nu va mai fi suficientă pentru a asigura protecția necesară împotriva 
insolvenței tertilor carora le sunt delegate funcțiile de pastrare in siguranta a Activelor Detinute in Custodie ale 
FIA;” 

„Art.7 Raspunderea partilor 

1.  Depozitarul/Custodele isi va indeplini cu buna credinta  obligatiile stabilite prin prezentul contract  

2.  Custodele rasounde fata de FIA sau investitorii FIA pentru pierderea de catre Custode ori de catre o entitate 

terta careia i-a delegat custodia instrumentelor financiare. In cazul pierderii unui instrument financiar din 

custodie, Custodele returneaza fara intarziere FIA sau AFIA care actioneaza in numele FIA un instrument 

financiar identic sau cu o valoare corespunzatoare, cu luare in considerare a prevederilor art 6 pct.4. 

3.  Depozitarul/Custodele este raspunzator fata de FIA si fata de detinatorii de unitati de fond pentru  pierderile 

suferite de acestia ca urmare a neindeplinirii intentionate sau din neglijenta a obligatiilor care ii revin in temeiul 

Reglementarilor in Vigoaresi a prevederilor prezentului contract. 

4. Depozitarul poate transfera unei parti terte (subcustode) activitatea de pastrare in siguranta a activelor 

Fondului cu respectarea reglementarilor ASF in vigoare. Obligatiile Bancii nu vor fi afectate de faptul ca a 

incredintat unei parti terte (subcustode) toate sau o parte din activele pe care le are in pastrare.” 
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6.18. O descriere a modului şi a momentului în care sunt furnizate informaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) din 
Legea nr. 74/2015 (FIA din Uniunea Europeană pe care AFIA îl administrează) – nu este cazul.    

6.19. Cuantumul total al remuneraţiilor pentru exerciţiul financiar 2021, defalcat în remuneraţii fixe şi remuneraţii 
variabile, plătite de AFIA personalului său, şi numărul beneficiarilor, precum şi, atunci când este cazul, comisioanele 
de performanţă plătite de FIA;       

Nova Vision Investments AFIA S.A. nu acorda remuneratii variabile si nu primeste comisioane de perfomanta din 

partea FIA. 

Cuantumul total al remuneratiilor (total salarii brute) pentru exercitiul financiar 2021 de catre Nova Vision 

Investments AFIA S.A. a fost de 568.720 lei. 

6.20. Cuantumul agregat al remuneraţiei, defalcat pentru persoanele aflate în funcţii de conducere şi pentru 
membrii personalului AFIA ale căror acţiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al FIA (total salarii 
brute) – 496.408 lei, din care: 

- pentru persoanele aflate în funcţii de conducere (total salarii brute):  membrii Consiliului de Administratie si 

reprezentantii functiilor din Conducerea Superioara (Director General, Director General Adjunct) – 324.280 lei;  

- personalul AFIA ale căror acţiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al FIA (total salarii brute): ofiter 

de conformitate si administrator de risc; manager de investitii din cadrul Departamentului de Plasamente 

Financiare; specialistul din cadrul Departamentului de Back - Office desemnat cu evaluarea activelor FIA 

administrate – 172.128 lei. 

Informaţiile contabile din rapoartele anuale sunt pregătite în conformitate cu standardele de contabilitate din 
România, care este stat membru de origine al FIA. 

Respectivele informaţii contabile sunt auditate de persoane abilitate prin lege în acest sens, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 

consolidate şi de modificare a unor acte normative, inscrisi ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

si inregistrati in Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit (“Registrul public electronic”), 
intocmit, actualizat si publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, 
(“ASPAAS”), în calitate de autoritate de reglementare în domeniul auditului statutar şi de supraveghere a auditorilor 
financiari şi a firmelor de audit. 
Raportul de audit aferent anului 2021 este anexat la Raportul anual. 

 

Presedinte Director General,        

Dana Jeaninne Lazar             

LAZAR 

DANA 

JEANINNE

Semnat digital de 

LAZAR DANA 

JEANINNE 

Data: 2022.04.29 

12:18:12 +03'00'
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Anexa 1 la Raportul anual 2021 pentru Fondul de Investitii Alternative FOA 

administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 

 

 CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si ale conducerii superioare 
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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume LAZAR DANA JEANINNE 

Adresă(e) Jud. Ilfov, Romania 

Telefon(oane) 0374.059.008 Mobil: 0744.552.430 

Fax(uri) 0374.090.495 

E-mail(uri) dana.lazar@novainvest.ro; office@novainvest.ro  

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Membru al Consiliului de Administratie – NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 

  

Experienţa profesională  

  

22.08.2016 – prezent  

 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Membru al Consiliului de Administratie – NOVA VISION INVESTMENTS AFIA 

S.A./Presedinte 

mailto:dana.lazar@novainvest.ro
mailto:office@novainvest.ro
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atributii in calitate de membru al Consiliului de Administratie: 
-Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; 
-Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; 
-Numirea si revocarea directorilor, inclusiv a inlocuitorilor de directori (conducatori) si stabilirea 
remuneratiei lor, precum si stabilirea atributiilor acestora, prevazute de cadrul legal aplicabil;  
-Supravegherea activitatii directorilor; 
-Pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea 
hotararilor acesteia; 
-Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 
privind procedura insolventei. 
-Exerciţiul atribuţiilor Adunarii Generale Extraordinare prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 
31/1990. 
Responsabilitati de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernanţei corporative:  

-Adopta măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanţă corporativă care să 
asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuităţii activităţii in 
cadrul Societatii, in conformitate cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara, aplicabile. 

-Se asigura ca sistemul de guvernanţă corporativă aplicat in cadrul Societatii respecta cel puţin 
următoarele cerinţe: 

|(i)) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;  
(ii) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor; 
(iii) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;  
(iv) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern; 
(v) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informaţiilor; 
(vi) aplicarea unor proceduri operaţionale solide, care să împiedice divulgarea informaţiilor 
confidenţiale. 
- Este responsabil pentru managementul strategic al Societatii, îndeplinirea obiectivelor stabilite, 

avizează planul de afaceri si, în baza unor dispoziţii formale și transparente, efectueaza evaluarea 
poziţiei financiare a Societatii.  

- Stabileste criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii conducerii superioare și a 
Societatii în ansamblu si evalueaza cel putin anual modul de aplicare a acestor criterii. 

- Analizeaza cel putin o data pe an activităţile desfășurate de către Societate și perspectivele de 
dezvoltare ale acesteia;  

- Se asigura că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislaţia specifică 
privind raportarea către A.S.F.; 

- Se asigura că există un cadru adecvat de verificare a informaţiilor transmise către A.S.F., la 
solicitarea acesteia, privind anumite acţiuni întreprinse de Societate;  

Analizeaza adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de administrare/management al riscului în 

vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de către Societate, precum și modul de 
administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă; 

- Evalueaza semestrial, impreuna cu conducerea superioara, planurile pentru asigurarea continuităţii 
activităţii și pentru situaţiile de urgenţă in cadrul Societatii; 

- Se preocupa permanent de dezvoltarea şi aplicarea standardelor etice şi profesionale in cadrul 
Societatii, pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul Societatii în 
vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese; 

-  Aproba apetitul şi limitele toleranţei la risc ale Societatii, precum și procedura pentru identificarea, 
evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi 
expusă Societatea. 

- Exercita orice prerogative si indeplineste orice alte obligatii care cad in sarcina acestuia, in 
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conformitate cu prevederile Actului constitutiv si reglementarilor ASF aplicabile. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI SAFI INVEST S.A. (actuala Nova Vision Investments AFIA S.A.) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrarea investitiilor 

10.02.2017 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Director General (conducator) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-Administrarea și buna desfăşurare a activităţilor Societatii, inclusiv pentru punerea în aplicare a 
politicilor si strategiilor aprobate de Consiliul de Administratie si atingerea obiectivelor aprobate de 
acesta. 

-Respectarea procedurilor/politicilor/reglementărilor interne ale Societatii in ceea ce priveste 
conditiile si cerintele privind ocuparea unei functii de conducere, precum si a prevederilor privind 
recrutarea, selectarea si numirea  membrilor conducerii superioare și reînnoirea mandatului celor 
existenţi in cadrul Societatii;  

-Indeplinirea permanenta a cerintelor legale de competenţă profesională şi experienţă relevantă în 
conformitate cu activitatea desfăşurată și adecvate atribuţiilor alocate, a celor privind cunoștinţe 
privind legislaţia aplicabilă și bunele practici și asigurarea că dau in permanenta dovadă de bună 
reputaţie și integritate; 

-Furnizarea catre consiliul de administratie de informaţii calitative și cantitative în timp util, la 
solicitarea acestuia sau din proprie iniţiativă ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor în mod operativ și 
eficient;  

-Este responsabila pentru integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informaţii cu privire la 
activitatea și situaţia financiară a Societatii, conform legislaţiei specifice aplicabile, precum si pentru 
respectarea termenelor de raportare a informatiilor prevazute de legislatia aplicabila Societatii; 

-Avizeaza procedurile si politicile ori normele interne ale Societatii prevazute de legislatia specifica 
aplicabila si reglementarile emise de ASF privind sistemul de guvernanta corporativa in cadrul 
Societatii. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI SAFI INVEST S.A. (actuala Nova Vision Investments AFIA S.A.) 

17.11.2015 - 

10.02.2017 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A. 

Membru al Comitetului de Audit al SAI SAFI INVEST S.A. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atributii ale Comitetului de Audit conform Actului constitutiv si reglementarilor legale aplicabile:  

- Comitetul se va intruni cel putin semestrial sau ori de cate ori este necesar. - Intrunirile se pot 

tine si prin videoconfeerinta sau e-mail.  

- Comitetul are functie consultative  

- Asista Consiliul de Administratie in indeplinirea atributiilor ce ii revin  

- Are competenta de a comunica cu orice membru din cadrul personalului societatii si are acces 

la orice date sau inregistrari necesare indeplinirii atributiilor sale  

- Asigura relatia cu auditorul financiar in sensul analizarii constatarilor si recomandarilor 

organelor de supraveghere si control  

- Tine evidenta actiunilor desfasurate de auditorul intern in conformitate cu planul annual 

aprobat - Urmareste implementarea recomandarilor auditului intern  

- Elaboreaza recomandari utile si eficiente privind activitatea societatii , pe baza rapoartelor de 

audit si a propriilor constatari - Acorda consultanta in problemele solicitate de Consiliul de 

Administratie 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI SAFI INVEST S.A. (actuala Nova Vision Investments AFIA S.A.) 

01.06.2011 – prezent   

Funcţia sau postul ocupat 
 

Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-Atributii ce revin administratorului societatii conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale 

(reprezentarea societatii, aprobarea situatiilor financiale ale societatii, organizarea activitatii, etc) 

-Colaborare cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat permanent 

incadrarea societatii in prevederile aplicabile privind piata de capital; 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

DLJ Consulting International SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

30.11.2010 – 

30.03.2016  

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Administrator 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atributii ce revin administratorului societatii conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale 

(reprezentarea societatii, aprobarea situatiilor financiale ale societatii, organizarea activitatii, etc) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inside Concept SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitati de arhitectura 

2006 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Asociat si administrator 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

In calitate de Administrator - Atributii ce revin administratorului societatii conform Legii 

31/1990 privind societatile comerciale (reprezentarea societatii, aprobarea situatiilor financiale 

ale societatii, organizarea activitatii, etc) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Alfabet Media SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de reprezentare media 

Martie 2006 – 

01.03.2018 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Administrator 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atributii ce revin administratorului societatii conform Legii 31/1990 privind societatile 

comerciale (reprezentarea societatii, aprobarea situatiilor financiale ale societatii, organizarea 

activitatii, etc) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Dambovita Center SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Dezvoltare (promovare) imobiliara 

Decembrie 2002 – 

08.01.2018 
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Funcţia sau postul ocupat 

 

Membru in Consiliul de Administratie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil cu intocmirea raportarilor obligatorii conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;  

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Bucuresti Turism SA  

- emitent care a fost tranzactionat pe piata Rasdaq 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

08 Iulie 2002 – 01.06.2011  

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-  colaborare cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de prestari servicii - incadrarea societatii in 

prevederile aplicabile privind piata de capital; 

-  colaborare cu SSIF Intervam SA - pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat 

permanent incadrarea societatii in prevederile aplicabile privind piata de capital. 

- colaborare cu Libra Internet Bank (a avut autorizatie de depozitar) pe baza de contract de 

consultanta pe diverse proiecte privind incadrarea societatii in prevederile aplicabile privind piata 

de capital. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Top Consulting International SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal 

31 decembrie 2000 – 08 Iulie 

2002 

 

Funcţia sau postul ocupat   Consultant juridic 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- colaborare cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat 

permanent incadrarea societatii in prevederile aplicabile privind piata de capital; 

-  colaborare cu Libra Internet Bank (a avut autorizatie de depozitar) pe baza de contract de 

consultanta prin care s-a asigurat permanent incadrarea societatii in prevederile aplicabile 

privind piata de capital. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Consulting Lex 2000 SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanta 

04 Septembrie 1998 - 31 

Decembrie 2000 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Avocat stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-acordarea de consultatii juridice privind emitentii de pe piata reglementata adminisstrata de Bursa 

de Valori Bucuresti, intocmirea documentatiei juridice si specific, conform cerintelor Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare; 

-colaborare cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat permanent 

incadrarea societatii in prevederile aplicabile privind piata de capital. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Cabinet Individual de Avocatura 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanta 

02 Decembrie 1996–04 

Septembrie 1998  

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

- Referent debutant (02.12.1996 – 01.04.1997); 

- Reglementator piete capital asistent (01.04.1997 – 04.09.1998) 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-analiza dosare oferta publica de cumparare/preluare, plasament privat: 

-intocmire nota de sedinta in vederea aprobarii respectivelor operatiuni; 

-analize rapoarte emitenti conform cerintelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; 

-participare impreuna cu departamentul control la diverse activitati de control al entitatilor 

supravegheate. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Institutie publica 

Educaţie şi formare  

1986 - 1990  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul St. Iosif – Rupea, jud. Brasov 

1991-1996  

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in drept 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Drept civil si drept procesual civil Drept comercial Drept administrativ, alte materii juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Romano – Americana, Facultatea de Drept 

Aprilie 1998 – mai 1998  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

U.S. Securities and Exchange Commission, Washington D.C. – International Institute for Securities 

Market   Development  

Noiembrie 2017, 2018 Participare la cursuri de pregatire continua organizate de AAF 

2019, 2020, 2021 Participare la cursuri de pregatire continua organizate de AS Financial Markets – organism de 

formare profesionala atestat de ASF 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleza   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitati de comunicare, negociere si planificare 

Bun organizator si moderator; 

Conducere, monitorizare si control 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizare excelenta a instrumentelor Microsoft Office Internet Explorer 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 

 

 

 

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume NEGULESCU ANDREI 

Adresă(e) Bucuresti, Romania 

Telefon(oane) 0374.059.008 Mobil: 0721.405.350 

Fax(uri) 0374.090.495 

E-mail(uri) andrei.ne@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Membru al Consiliului de Administratie NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 

  

Experienţa profesională  

Mai 2017 – prezent  

 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Membru al Consiliului de Administratie  

Membrual Comitetului de Audit  
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atributii in calitate de membru al Consiliului de Administratie: 
-Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; 
-Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; 
-Numirea si revocarea directorilor, inclusiv a inlocuitorilor de directori (conducatori) si stabilirea 
remuneratiei lor, precum si stabilirea atributiilor acestora, prevazute de cadrul legal aplicabil;  
-Supravegherea activitatii directorilor; 
-Pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea 
hotararilor acesteia; 
-Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 
privind procedura insolventei. 
-Exerciţiul atribuţiilor Adunarii Generale Extraordinare prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 
31/1990. 
Responsabilitati de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernanţei corporative:  

-Adopta măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanţă corporativă care 
să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuităţii activităţii 
in cadrul Societatii, in conformitate cu reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara, 
aplicabile. 

-Se asigura ca sistemul de guvernanţă corporativă aplicat in cadrul Societatii respecta cel puţin 
următoarele cerinţe: 

|(i)) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;  
(ii) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor; 
(iii) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;  
(iv) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern; 
(v) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informaţiilor; 
(vi) aplicarea unor proceduri operaţionale solide, care să împiedice divulgarea informaţiilor 
confidenţiale. 
- Este responsabil pentru managementul strategic al Societatii, îndeplinirea obiectivelor stabilite, 

avizează planul de afaceri si, în baza unor dispoziţii formale și transparente, efectueaza evaluarea 

poziţiei financiare a Societatii.  

- Stabileste criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii conducerii superioare și a 
Societatii în ansamblu si evalueaza cel putin anual modul de aplicare a acestor criterii. 

- Analizeaza cel putin o data pe an activităţile desfășurate de către Societate și perspectivele de 
dezvoltare ale acesteia;  

- Se asigura că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislaţia specifică 
privind raportarea către A.S.F.; 

- Se asigura că există un cadru adecvat de verificare a informaţiilor transmise către A.S.F., la 
solicitarea acesteia, privind anumite acţiuni întreprinse de Societate;  

Analizeaza adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de administrare/management al riscului 

în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de către Societate, precum și modul de 
administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă; 

- Evalueaza semestrial, impreuna cu conducerea superioara, planurile pentru asigurarea 
continuităţii activităţii și pentru situaţiile de urgenţă in cadrul Societatii; 

- Se preocupa permanent de dezvoltarea şi aplicarea standardelor etice şi profesionale in cadrul 
Societatii, pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul Societatii în 
vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese; 

-  Aproba apetitul şi limitele toleranţei la risc ale Societatii, precum și procedura pentru 
identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care 
este sau poate fi expusă Societatea. 
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- Exercita orice prerogative si indeplineste orice alte obligatii care cad in sarcina acestuia, in 
conformitate cu prevederile Actului constitutiv si reglementarilor ASF aplicabile. 

 

 Atributii in calitate de membru al Comitetului de Audit: 

a) informează cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit aceasta 
la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;  

b) monitorizează procesul de raportare financiară (semestriala si anuala) şi transmite 
recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;  

c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern şi a sistemelor de management al 

riscului din cadrul Societatii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea 
financiară a Societatii, fără a încălca independenţa acestuia;  

d) monitorizează auditul situaţiilor financiare anuale, în special efectuarea acestuia, ţinând cont 
de constatările şi concluziile autorităţii de supraveghere si control, în conformitate cu 
reglementările în materie în vigoare;  

e) răspunde de procedura de selecţie a firmei de audit şi recomandă firma de audit care urmează 
a fi desemnată, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare. 

f) verifica si monitorizeaza independenta auditorului financiar si, in special, prestarea de servicii 

suplimentare catre Societate; 

g) tine evidenta actiunilor desfasurate de auditul intern in conformitate cu planul anual aprobat; 

h) analizeaza constatarile si recomandarile cuprinse in rapoartele ofiterului de conformitate, 

administratorului de risc, auditorului intern si auditorului financiar si urmareste implementarea 

acestora; 

i) elaborarea de recomandari utile si eficiente privind activitatea Societatii, pe baza rapoartelor 

de audit de conformitate si de risc, precum si a propriilor constatari; 

j) acordarea de consultanta in problemele solicitate de Consiliul de Administratie. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SAI SAFI INVEST S.A. (actuala NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrarea investitiilor 

Septembrie 2016 – 

prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atributii de administrator conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si prevederile 

actului constitutiv al societatii. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC FIDES CAPITAL ADVISORS SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Consultanta 

Iunie 2014 – Iulie 2014  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Director investitii 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrarea investitiilor celor 3 fonduri deschise de investitii administrate de SAI ZEPTER 

SA, Zepter Actiuni, Zepter Mixt si Zepter Obligatiuni cu active totale de aprox. 4,5 milioane de 

euro. 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI SAFI INVEST S.A. (actuala NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.) 

01.06.2011 – prezent   

Funcţia sau postul ocupat 
 

Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-Atributii ce revin administratorului societatii conform Legii 31/1990 privind societatile 

comerciale (reprezentarea societatii, aprobarea situatiilor financiale ale societatii, organizarea 

activitatii, etc) 

-Colaborare cu SAI Safi Invest SA pe baza de contract de consultanta prin care s-a asigurat 

permanent incadrarea societatii in prevederile aplicabile privind piata de capital; 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI ZEPTER SA – reglementata de catre ASF 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrare fonduri 

August 2011 – Iunie 

2014 

 

Funcţia sau postul ocupat Director General Adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-Conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii conform dispozitiilor art.143 din 

Legea 31/1990 si art.60 din Legea 297/2004. 

-Administrarea investitiilor celor 3 fonduri deschise de investitii administrate de SAI ZEPTER SA, 

Zepter Actiuni, Zepter Mixt si Zepter Obligatiuni cu active totale de aprox. 4,5 milioane de euro. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI ZEPTER SA – reglementata de catre ASF 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrare fonduri 

Aprilie 2011 – August 

2011 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Director investitii  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrarea investitiilor celor 3 fonduri deschise de investitii administrate de SAI ZEPTER SA, 

Zepter Actiuni, Zepter Mixt si Zepter Obligatiuni cu active totale de aprox. 4,5 milioane de euro. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI ZEPTER SA – reglementata de catre ASF 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrare fonduri 

Iunie 2008 – Martie 

2010 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Director investitii  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrarea investitiilor FPAP PRIMA PENSIE cu active totale de aprox. 1,5 milioane de 

euro. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

PRIMA PENSIE FOND DE PENSII SA – reglementata de catre CSSPP 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrare fonduri de pensii 

Septembrie 2007 – Iunie 

2008  

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Sef compartiment Control Intern 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atributii de control in vederea asigurarii respectarii de catre SSIF si angajatii sai a legilor, 

regulamentelor, instructiunilor si procedurilor incidente pietei de capital, precum si a 

regulilor si procedurilor interne ale societatii.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

   SSIF IFB FINWEST SA, sucursala Bucuresti – reglementata de catre CNVM 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intermedieri financiare 

Mai 2006 – Septembrie 

2007 

 

Funcţia sau postul ocupat Analist Financiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Realizarea de rapoarte de analiza macroeconomice, sectoriale, analize financiare ale 

companiilor listate si informari zilnice despre evolutia BVB.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

SSIF EGNATIA SECURITIES SA – reglementata de catre CNVM 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intermedieri financiare 

Iulie 2005 – Mai 2006  

Funcţia sau postul ocupat   Analist Financiar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Realizarea de rapoarte de analiza macroeconomice, sectoriale, analize financiare ale 

companiilor listate si informari zilnice despre evolutia BVB. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SSIF EUROPEAN SECURITIES SA – reglementata de catre CNVM 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intermedieri financiare 

Februarie 2005 – Iulie 2005  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Sef compartiment Control Intern 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atributii de control in vederea asigurarii respectarii de catre SAI si angajatii sai a legilor, 

regulamentelor, instructiunilor si procedurilor incidente pietei de capital, precum si a regulilor si 

procedurilor interne ale societatii. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI SIRA SA – reglementata de catre CNVM  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrare fonduri 

Octombrie 2001 – Februarie 

2005 

 

Funcţia sau postul ocupat Director de Marketing si Comunicare  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atribuţii: promovarea imaginii fondului; relaţia cu presa si cu investitorii fondului; relaţia cu 
CNVM si UNOPC; rapoarte periodice privind activitatea fondului; analiza pieţei financiare 
(evoluţii şi tendinţe); participare activă la stabilirea şi aplicarea strategiilor şi politicilor de 
investiţii; rezolvarea problemelor legate de programele informatice. 
Proiect: formulare cerinte, testare si implementare programe informatice de 

tranzactionare si centralizare a unitatilor de fond 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SAI SIRA SA – reglementata de catre CNVM 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrare fonduri 
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Educaţie şi formare  

Martie 2014 – Aprilie 2014  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ROMANIAN BANKING INSTITUTE 

ATTF Luxembourg 

Calificarea / diploma obţinută ACI Dealing Certificate Preparation Course: Money Markets: Products & Market Discipline 

Septembrie 2007  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de pregatrire financiara „MILLENIUM” 

Calificarea / diploma obţinută Curs pentru personalul din cadrul Compartimentului de Control Intern 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Reprezentant Compartiment de Control Intern 

2011 - 2013  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF) 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri de pregatire profesionala continua pentru functia de conducator 

Martie 2006  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

  Centrul de pregatrire financiara „MILLENIUM” 

Calificarea / diploma obţinută   Curs de Consultanti de Investitii 

Noiembrie 2004  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC) 

Calificarea / diploma obţinută Curs pentru personalul din cadrul Compartimentului de Control Intern 

Octombrie 2000 - Noiembrie 

2000 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 CENTRUL DE PREGATIRE INFORMATICA SA 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfectionare administrator retea WIN-NT 

1997 – 2001  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ASE Bucuresti – Facultatea de Management 

Calificarea / diploma obţinută Specializare Managementul Firmei 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleza   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator 
experimentat 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Administrarea investitiilor financiare 

Abilitati de organizare, comunicare, negociere si planificare; 

 Conducerea, monitorizarea si controlul departamentelor din cadrul unei companii; 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare excelentă a instrumentelor Microsoft Windows, Microsoft Office,  Internet Explorer 

Permis(e) de conducere  Nu. 

 

 

 

 

 Curriculum vitae    

 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  Dragan Lucian 

Adresa  Jud. Ilfov, Romania 

Telefon  0722.894.235   

E-mail  draganlucian@yahoo.com;  

 

Cetatenia  Romana 

        

Experienta profesionala  

Perioada  

Functia sau postul ocupat Membru al Consiliului de Administratie al NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

Atributii in calitate de membru al Consiliului de Administratie: 
-Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; 
-Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; 
-Numirea si revocarea directorilor, inclusiv a inlocuitorilor de directori (conducatori) si 
stabilirea remuneratiei lor, precum si stabilirea atributiilor acestora, prevazute de cadrul 
legal aplicabil;  
-Supravegherea activitatii directorilor; 
-Pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea 
hotararilor acesteia; 
-Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolventei. 
-Exerciţiul atribuţiilor Adunarii Generale Extraordinare prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) 
din Legea 31/1990. 
Responsabilitati de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernanţei corporative:  
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-Adopta măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanţă corporativă 
care să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul 
continuităţii activităţii in cadrul Societatii, in conformitate cu reglementarile Autoritatii de 
Supraveghere Financiara, aplicabile. 

-Se asigura ca sistemul de guvernanţă corporativă aplicat in cadrul Societatii respecta cel 
puţin următoarele cerinţe: 

|(i)) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;  
(ii) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităţilor; 
(iii) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;  
(iv) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern; 
(v) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informaţiilor; 
(vi) aplicarea unor proceduri operaţionale solide, care să împiedice divulgarea informaţiilor 
confidenţiale. 
- Este responsabil pentru managementul strategic al Societatii, îndeplinirea obiectivelor 

stabilite, avizează planul de afaceri si, în baza unor dispoziţii formale și transparente, 
efectueaza evaluarea poziţiei financiare a Societatii.  

- Stabileste criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii conducerii 
superioare și a Societatii în ansamblu si evalueaza cel putin anual modul de aplicare a 

acestor criterii. 

- Analizeaza cel putin o data pe an activităţile desfășurate de către Societate și 
perspectivele de dezvoltare ale acesteia;  

- Se asigura că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislaţia 
specifică privind raportarea către A.S.F.; 

- Se asigura că există un cadru adecvat de verificare a informaţiilor transmise către A.S.F., 
la solicitarea acesteia, privind anumite acţiuni întreprinse de Societate;  

Analizeaza adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de administrare/management al 

riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de către Societate, precum și 
modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă; 

- Evalueaza semestrial, impreuna cu conducerea superioara, planurile pentru asigurarea 
continuităţii activităţii și pentru situaţiile de urgenţă in cadrul Societatii; 

- Se preocupa permanent de dezvoltarea și aplicarea standardelor etice și profesionale in 
cadrul Societatii, pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul 
Societatii în vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese; 

-  Aproba apetitul și limitele toleranţei la risc ale Societatii, precum și procedura pentru 
identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative 
la care este sau poate fi expusă Societatea. 

- Exercita orice prerogative si indeplineste orice alte obligatii care cad in sarcina acestuia, 
in conformitate cu prevederile Actului constitutiv si reglementarilor ASF aplicabile. 

 

Numele angajatorului NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Administrarea investitiilor 

Perioada Iulie 2020 – prezent 

Functia sau postul ocupat Director General 

 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

Promovarea firmei şi utilizarea integrala a capacitatii de lucru a acesteia, prin 
identificarea de noi clienti şi contractarea de proiecte 

Coordonarea şi armonizarea obiectivelor firmei cu resursele disponibile. 
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Conducerea şi asigurarea echilibrului intre functiunile firmei: dezvoltare, marketing, 

productie, resurse umane, comercial. 

Coordonarea echipei de Conformitate, avand in subordine departamentele de 

cunoastere a clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor, sanctiuni 

internationale si informatii adverse. 

Responsabil pentru asigurarea conformitatii companiei cu toate reglementarile 

internationale, standardele si cele mai bune practici privind cunoasterea clientelei, 

combaterea si prevenirea spalarii banilor, aplicarea sanctiunilor internationale, cu rolul 

de a asigura investigarea, evaluarea si compilarea informatiilor de afaceri in scopul 

asistarii clientilor in managementul riscului in afaceri; 

Identifica, evalueaza, monitorizeaza riscul de conformitate, care poate fi definit ca si risc 

de penalizari financiare sau riscul de imagine pe care compania le poate lua ca rezultat al 

incapacitatii sale de a se conforma cu reglementarile legale, codurile de conduita si 

standardele de buna-practica.  

Asista si ofera sprijin/consiliere in vederea controlarii in mod corect a riscului de 

conformitate, conformarii cu reglementarile legale, standardele etice si profesionale in 

cadrul spectrului de activitate pentru prevenirea riscului reputational al companiei. 

Identifica si analizeaza riscul de conformitate pe linia cunosterii clientelei, prevenirii si 

combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si propune masuri pentru eliminarea 

sau reducerea acestuia. 

Coordonarea si administrarea activitatilor privind riscul de conformitate, asigurarea 

implementarii politicilor, procedurilor si reglementarilor companiei in conformitate cu 

standardele de reglementare interne, internationale, precum si ale grupului, si de 

asemenea cu legislatia aplicabila ariei de conformitate in vigoare. 

Asigurarea coordonarii si monitorizarii controalelor efectuate de catre echipa 

conformitate in vederea respectarii cerintelor legale aplicabile ariei de conformitate. 

 

Numele angajatorului  Business Global HUB SRL 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 

Perioada Martie 2019 – Iulie 2020 

 

Functia sau postul ocupat Director Conformitate 

 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Coordonarea departamentelor: Cunoasterea clientelei, Prevenirea si combaterea spalarii 

banilor, Sanctiuni internationale, Conformitate, Anti-frauda.  

Responsabil cu elaborarea si revizuirea politicilor de conformitate, cunoasterea clientelei, 

prevenirea si combaterea spalarii banilor, anti-frauda conform legsilatiei in vigoare. 

Responsabil cu identicarea, evaluarea și monitorizarea riscului de conformitate. 

Raportarea catre organul de conducere cu privire la gestionarea riscului de conformitate. 

Verificarea noilor produse, activitati si servicii in vederea conformarii cu cadrul de 

reglementare in vigoare. 

Identifica, evalueaza și clasifica riscurile de neconformitate și de frauda asociate 
activitatilor de afaceri actuale și viitoare ale organizatiei, inclusiv produse noi, servicii noi, 

relatii de afaceri noi și orice extindere a operatiunilor sau a retelei la nivelul Bancii. 

Asigurarea raportarii catre organul de conducere cu privire la vulnerabilitatea sistemului 

de control, care poate duce la activitati frauduloase. 

Consilierea conducerii bancii in caz de nereguli, actiuni ilegale sau incalcari ale 

Regulamentului Intern in ceea ce privește conduita angajatilor (de exemplu, delapidarea 
resurselor, fie ele fizice, financiare sau informationale) și efectuarea de investigatii 

speciale necesare. 
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Perioada Iulie 2017 – Februarie 2019 

Functia sau postul ocupat Director Adjunct Conformitate 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Asistarea Comitetul Executiv in gestionarea, identificarea, evaluarea, monitorizarea și 
raportarea riscului de conformitate asociat activitatii bancii; 

Pregatirea si prezentarea rapoartele de activitate cu privire la orice problema legata de 

riscul de conformitate. 

Raportari trimestriale / anuale catre Consiliul de Administratie si Comitetul de Audit si 

Risc; 

Raportari trimestriale / anuale catre unitatea aferenta Grupului de conformitate; 

Competente de aprobare cu privire la politicile / procedurile / regulile interne ale bancii. 

Oferirea de consultarea pentru cazurile care pot afecta in mod semnificativ banca sau 

grupul. 

Oferirea de consultanta in vederea desfașurarii tuturor activitatilor in conformitate cu 
legislatia, reglementarile interne și alte directive / recomandari ale grupului aplicabile, 
coduri și standarde in domeniul conformitatii; 

Evalueaza impactul asupra activitatilor bancii generate de modificarile legislatiei, 

reglementarilor interne și altor coduri și standarde aplicabile in domeniul conformitatii; 

Asigurarea implementarea Politicii de Conformitate, a Codului de conduita și a culturii 
de conformitate in cadrul Bancii; 

Verificarea noilor produse, tipuri de tranzactii și proceduri in conformitate cu 
reglementarile și legislatia nationala/internationala. 

Reevaluarea anuala a politicilor, normelor si procedurilor referitoare la activitatile AML 

/ CFT / KYC, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare și directivele / 
recomandarile relevante ale grupului. 

Raportarea cazurilor de incalcare a reglementarilor / legislatiei catre conducerea 

superioara a bancii. 

Numele si adresa angajatorului  Garanti Bank SA 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Financiar - Bancar 

     

Perioada Noiembrie 2010 – Iunie 2017 

Functia sau postul ocupat Sef Serviciu Conformitate 

Centralizarea si raportarea informatiilor cu privire la aspectele legate de conformitate (de 

exemplu: incalcarea reglementarilor, nerespectarea procedurilor, conflict de interese). 

Instruirea personalului in ceea ce privește respectarea legilor, regulilor și standardelor 
aplicable. 

Organizarea si coordonarea trimestriala a Comitetul de Conformitate, 

Asigurarea legaturii cu organismele externe relevante și cu autoritatile de reglementare in 
materie de conformitate; 

Raportarea tranzactiilor suspecte legate de spalarea banilor și lupta impotriva finantarii 
terorismului. 

Stabilirea și / sau supravegherea verificarilor și controalelor adecvate de conformitate și 
antifrauda (nivelul 2.2 al controlului intern) 

Numele angajatorului  Credit Agricole Bank Romania SA 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Financiar - Bancar 
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Principalele activitati si 

responsabilitati 

Coordonarea departamentelor: Cunoasterea clientelei si Prevenirea si combaterea 

spalarii banilor, Sanctiuni internationale, Conformitate.  

Responsabil cu elaborarea si revizuirea politicilor de conformitate, cunoasterea clientelei, 

prevenirea si combaterea spalarii banilor, anti-frauda conform legsilatiei in vigoare. 

Responsabil cu identificarea, evaluarea și monitorizarea riscului de conformitate. 

Raportarea catre organul de conducere cu privire la gestionarea riscului de conformitate. 

Verificarea noilor produse, activitati si servicii in vederea conformarii cu cadrul de 

reglementare in vigoare. 

Identifica, evalueaza și clasifica riscurile de neconformitate și de frauda asociate 
activitatilor de afaceri actuale și viitoare ale organizatiei, inclusiv produse noi, servicii noi, 
relatii de afaceri noi și orice extindere a operatiunilor sau a retelei la nivelul Bancii. 

Asigurarea raportarii catre organul de conducere cu privire la vulnerabilitatea sistemului 

de control, care poate duce la activitati frauduloase. 

Centralizarea si raportarea informatiilor cu privire la aspectele legate de conformitate (de 

exemplu: incalcarea reglementarilor, nerespectarea procedurilor, conflict de interese). 

Instruirea personalului in ceea ce privește respectarea legilor, regulilor și standardelor 
aplicable. 

Organizarea si coordonarea trimsetriala a Comitetul de Conformitate, 

Asigurarea legaturii cu organismele externe relevante și cu autoritatile de reglementare 
in materie de conformitate; 

Raportarea tranzactiilor suspecte legate de spalarea banilor și lupta impotriva finantarii 
terorismului. 

Numele si adresa angajatorului  Credit Agricole Bank Romania SA 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Financiar – Bancar 

Perioada Ianuarie 2009 - Noiembrie 2010 

Functia sau postul ocupat Ofiter Conformitate – team leader AML 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Asigurarea si efectuarea de investigatii KYC și AML. 

Asigura indeplinirea obligatiilor de monitorizare si raportare a tranzactiilor suspecte de 

spalare de bani si finatare a terosimului. 

Analizeaza periodic și in timp util reglementarile financiar-bancare specifice pentru 

aplicarea corespunzatoare a acestor prevederi in Banca; 

Ofera opinii unitatilor bancii in ceea ce privește conformitatea tranzactiilor cu 
reglementarile in vigoare; 

Efectueaza evaluarea riscului de conformitate asociata cu noi activitati comerciale 

(tranzactii, produse și / sau operatiuni comerciale) 

Efectueaza teste de conformitate și efectueaza revizuiri periodice ale conformitatii cu 
reglementarile bancare din sucursalele și unitatile bancii și asista la masurile corective 
identificate in revizuiri; 

Efectueaza, in cooperare cu unitatea specializata din banca, evaluarea riscului de 

frauda;  

Prevenirea implicarii in activitati frauduloase, spalare de bani sau finantarea activitatilor 

teroriste.  

Investigatii interne de conformitate in intreaga Banca, inclusiv compilarea rapoartelor 

detaliate cu recomandari catre Directorul Diviziei de Conformitate; 
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Pregatește și transmite autoritatilor competente rapoarte cu privire la tranzactiile 
suspecte efectuate de persoane / organizatii. 

Comunicare și colaborare cu institutii și autoritati, pentru diverse probleme de 
conformitate, inclusiv probleme legate de clientii bancii. 

Numele si adresa angajatorului  Alpha Bank Romania SA 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Financiar – Bancar 

 

Perioada Martie 2003 - Decembrie 2008 

Functia sau postul ocupat Ofiter cercetare – raportare, Directia Securitate Bancara 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Prevenirea implicarii bancii in activitati de natura frauduloasa, spalare de bani sau 

finantarea activitatilor de terorism.   

Intocmirea de rapoarte privind tranzactii suspecte.  

Aplicarea Normei privind Cunoasterea Clientelei in ceea ce priveste monitorizarea 

clientelei si a clientilor cu risc.  

Punerea in aplicare a obligatiilor prevazute de legislatia privind prevenirea finantarii 

actelor de terrorism prin intermediul circuitelor bancare – monitorizarea tranzactiilor 

SWIFT.  

Investigare si control a activitatilor suspecte de frauda; verificare si investigarea 

fraudelor produse de clienti sau angajati ai bancii. 

Monitorizarea si incadrarea corecta a clientilor in grade de risc. 

Monitorizarea, evalauarea si analiza tranzactiilor suspecte de spalare de bani. 

Analiza, investigarea si aprobarea tranzactiilo ssupecte de finantare a actelor de 

terorism. 

Elaborarea si implementarea aplicatiilor specifice domeniului de cunoastere a clientelei 

si prevenire si combatere a spalarii bailor si finantarii actelor de terorism. 

 

Numele si adresa angajatorului  Raiffeisen Bank SA 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Financiar – Bancar 

  

Perioada Mai 1999 – Februarie 2003 

Functia sau postul ocupat Referent specialitate , Departmentul Logistica 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Identificarea, negocierea si propunerea de solutii optime referitoare la functiile 

administrative ale bancii; 

Analiza structurii de costuri pentru care acest serviciu este raspunzator in vederea 

optimizarii;  

Aplicarea corecta a metodologiilor (definite de Divizia Management Financiar) de 

alocare a costurilor pe unitati organizationale centrale si ale retelei bancii, in vederea 

cuantificarii corecte a performantelor. 

Administreaza contractele cu furnizorii Bancii si avizeaza plata facturilor aferente 

contractelor 

Asigura administrarea corespunzatoare a spatiilor inchiriate si in proprietatea Bancii 

(servicii de curatenie, dezinsectie, distributie materiale necesare functionarii locatiilor, 

etc.). 

Administreaza aprovizionarea cu articole de papetarie, birotica, formulare interne, 

produse de protocol, mentine (sub inventar) stocul necesar si monitorizeaza folosirea 
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corespunzatoare a acestora. 

Administreaza si monitorizeaza activitatea de arhivare a Bancii. 

Administreaza si monitorizeaza serviciile de telefonie mobila ale Bancii. 

Administreaza contractele de utilitati pentru toate locatiile Bancii. 

Implementeaza si administreaza contractele cu companii specializate in activitati de 

posta. 

Gestioneaza (primire/trimitere) si monitorizeaza corespondenta interna intre locatiile 

Bancii. 

Gestioneaza (primire/trimitere) si monitorizeaza corespondenta externa a Bancii. 

Asigura administrarea corespunzatoare si intretinerea flotei de vehicule ale Bancii. 

Asigura servicii de curierat / transport delegatii pentru zona Bucuresti, prin intermediul 

soferilor proprii. 

Asigura servicii de protocol pentru sediile centrale. 

Elaboreaza si actualizeaza politicilor si procedurilor specifice de lucru activitatii 

desfasurate.. 

Numele si adresa angajatorului  Alpha Bank Romania SA 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Financiar - Bancar 

 

Educatie si formare 

 

Perioada Iulie 2020 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat absolvire 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

FATCA Essentials (Global) 

Anti-Bribery and Anti-Coruption (Global) 

Compliance Induction (Global) 

General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 

Information Security and Cyber Risk Awareness (Global) 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) 

Thomson REUTERS 

Perioada Octombrie 2017 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Eveniment Banking Compliance Summit 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Institutul Bancar Roman (IBR) 

Perioada Octombrie 2017 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Program MIFID II – ce intelegem si cum aplicam din perspectiva functiei de 

conformitate 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Institutul Bancar Roman (IBR) 

Perioada Octombrie 2016 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare 
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Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Eveniment Banking Compliance Summit 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Institutul Bancar Roman (IBR) 

Perioada Octombrie 2015 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Program Banking Compliance Summit 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Institutul Bancar Roman (IBR) 

Perioada Octombrie 2013 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Program FATCA: Provocari si solutii 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Institutul Bancar Roman (IBR) 

Perioada Aprilie 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Training Certificate 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Program de pregatire „Train the Trainers” 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

ALPHA BANK 

Perioada Martie 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Training Certificate 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Program de pregatire „Presentation Skills” 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

ALPHA BANK 

Perioada Octombrie 2009 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Institute of Business Studies (IBS) 

Perioada Mai 2009 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Program cu privire la functia de conformitate in sistemul financiar-bancar 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Institutul Bancar Roman (IBR) 

 

Perioada 1995 - 2001 
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Calificarea / diploma obtinuta Diploma de absolvire economist 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Economie, Finante Banci 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Universitatea Romano-Americana – Facultatea Relatii Comercial Bancare Interne si 

Internationale 

 

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obtinuta Programator, analist 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

Informatica, matematica, programare in diverse limbaje 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

Grupul Scolar Industrial nr. 8 – Clasa Informatica 

 

 Aptitudini si competente 

personale 

 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare Intelegere Vorbit Scris 

 Abilitati de 

ascultare 

Abilitati de citire    Interactiune  Exprimare 

 

Engleza C1 C1 C1 C1 C1 

 

Competente si abilitati sociale Spirit de echipa (am experienta muncii in echipa  inca din facultate lucrand in mai multe 

firme de comert exterior) 

 

Competente si aptitudini 

organizatorice 

Experienta buna a managementului de proiect si al echipei. (dezvoltarea unor aplicatii 

de incadrare in risc aclientilor, identificare si raportare a tranzactiilor suspecte de 

spalare de bani, monitorizare plati si incasari a clientilor bancii) 

 

Competente  si aptitudini tehnice Experienta in evaluarea riscului operational in domeniul bancar 

 

Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 

O buna stapanire a aplicatiilor: MS Office, ICBS, Midas, Flex Cube, Norkom AML, Siron 

AML, Factiva 

 

Alte competente si aptitudini Hobby: inot, motociclism 

Permis de conducere Categoria: A,B,C,E 

 

Informatii suplimentare Referinte pot fi furnizate la cerere 
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INFORMAŢII 
PERSONALE 

GABRIELA IVAN  
 

  Bucuresti, România  

 +40 747 251 038    

 gabi.ivan@novainvest.ro 

 Naţionalitate: română  
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

01/04/2017 – in 
prezent 

Director General Adjunct 

 NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. – administrator de fonduri de investitii alternative 

Str. Stefan Greceanu nr. 4, sector 2, Bucuresti, Romania ; www.novainvest.ro 

email : gabi.ivan@novainvest.ro 

Responsabilitati principale: 
-Administrarea și buna desfășurare a activităţilor Societatii, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, 
strategiilor și atingerea obiectivelor Societatii;  

-Respectarea procedurilor/politicilor/reglementărilor interne ale Societatii in ceea ce priveste conditiile si 
cerintele privind ocuparea unei functii de conducere, precum si a prevederilor privind recrutarea, selectarea 
si numirea  membrilor conducerii superioare și reînnoirea mandatului celor existenţi in cadrul Societatii;  

-Indeplinirea permanenta a cerintelor legale de competenţă profesională și experienţă relevantă în 
conformitate cu activitatea desfășurată și adecvate atribuţiilor alocate, a celor privind cunoștinţe privind 
legislaţia aplicabilă și bunele practici și asigurarea că dau in permanenta dovadă de bună reputaţie și 
integritate; 

-Furnizarea catre consiliul de administratie de informaţii calitative și cantitative în timp util, la solicitarea 
acestuia sau din proprie iniţiativă ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor în mod operativ și eficient;  

-Este responsabila pentru integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informaţii cu privire la 
activitatea și situaţia financiară a Societatii, conform legislaţiei specifice aplicabile, precum si pentru 
respectarea termenelor de raportare a informatiilor prevazute de legislatia aplicabila Societatii; 

-Avizeaza procedurile si politicile ori normele interne ale Societatii prevazute de legislatia specifica aplicabila 
si reglementarile emise de ASF privind sistemul de guvernanta corporativa in cadrul Societatii.  

15/01/2020 - 
prezent 

Ofiter de conformitate PCSB – CFT - NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 
Atributii si responsabilitati: 

- asigura coordonarea si implementarea politicilor si procedurilor interne ale Societatii, pentru aplicarea 

dispoziţiilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului; 

- are putere de decizie pentru implementarea politicilor și procedurilor interne ale societatii; 

- are acces direct și permanent la toate datele şi informaţiile deţinute la nivelul societăţii, necesare îndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În situaţia în care, temporar, accesul la informaţii și documente 
nu se poate face în mod direct, acesta va fi efectuat în timpul util îndeplinirii obligaţiilor incidente, fără a 
aduce atingere atribuţiilor și responsabilităţilor prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru ofiţerul de 
conformitate CSB/FT. 

- răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a Regulamentului ASF nr. 

13/2019, în măsura în care societatea a asigurat cadrul operaţional și procedural intern necesar îndeplinirii 
obligaţiilor legale CSB/CFT, inclusiv în ceea ce privește asigurarea accesului direct, permanent, într-o formă 
completă și nealterată la informaţiile și documentele necesare în acest context. 

25/02/2020 - 
prezent 

Persoana desemnata pentru administrarea sanctiunilor internationale - NOVA VISION INVESTMENTS 

http://www.novainvest.ro/
mailto:gabi.ivan@novainvest.ro
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AFIA S.A. 
Atributii si responsabilitati principale: 

- Coordonarea implementarii procedurilor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor 

internationale de blocare a fondurilor si/sau instrumentelor financiare; 

-Administrarea alertelor publicate de autoritatea de reglementare (A.S.F.), precum si de alte autoritati 

competente nationale (O.N.P.C.S.B., B.N.R., M.A.E.) si internationale (O.N.U., Uniunea Europeana etc.); 

-Actualizarea permanenta a informatiilor detinute de societate referitoare la regimurile sanctionatorii 

internationale de blocare a fondurilor si resurselor economice in vigoare prin consultarea paginilor de 

internet interne si externe, care asigura publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni 

internationale obligatorii in Romania: 

-Administrarea alertelor primite in casuta de e-mail, urmare subscrierilor pe paginile de internet ale 

autoritatilor competente; 

-Indeplinirea obligatiilor de instiintare si de raportare conform prevederilor legale privind sanctiunile 

internationale si  procedurilor interne ale societatii privind sanctiunile internationale;  

-Asigurarea legaturii cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice (Agentia Nationala de Administrare 

Fiscala) si A.S.F.; 

-Instruirea angajatilor societatii cu privire la dispozitiile Procedurilor interne privind aplicarea sanctiunilor 

internationale in cadrul societatii si cu privire la regimul sanctiunilor internationale aplicabil. 

27/10/2016 – 
31.03.2017 

Persoana responsabila cu evaluarea si administrarea riscului 

 Societatea de Servicii de Investitii Financiare INTERVAM S.A. 
Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, 010815 Bucuresti (România)  
www.intervam.com 

Responsabilitatile postului: 
-Creeaza sisteme de implementare a politicilor de administrare a riscurilor semnificative; 

-Asigura informarea Consiliului de Administratie asupra problemelor si evolutiilor semnificative care ar 

putea influenta profilul de risc al SSIF; 

-Dezvolta politici si proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor 

semnificative; 

-Propune spre aprobare Consiliului de Administratie metodologii si modele adecvate pentru evaluarea 

riscurilor si limitarea expunerilor; 

-Propune spre aprobare Consiliului de Administratie limite corespunzatoare privind expunerea la riscuri, 

inclusiv pentru conditii de criza, in conformitate cu marimea, complexitatea si situatia financiara a SSIF, 

precum si proceduri necesare pentru aprobarea exceptiilor de la respectivele limite; 

-Propune spre aprobare Consiliului de Administratie angajarea SSIF in noi activitati, pe baza analizei riscurilor 

semnificative aferente acestora; 

-Analizeaza masura in care planurile alternative de care dispune SSIF corespund situatiilor neprevazute cu 

care aceasta s-ar putea confrunta; 

-Prezinta Consiliului de Administratie informari suficient de detaliate si oportune, care sa permita acestuia sa 

cunoasca si sa evalueze performanta conducerii in monitorizarea si controlul riscurilor semnificative, potrivit 

politicilor aprobate, precum si performanta de ansamblu a SSIF; 

-Informeaza anual Consiliul de Administratie asupra situatiei expunerilor SSIF la riscuri si imediat, in cazul in 

care intervin schimbari semnificative in expunerea curenta sau viitoare a SSIF la riscurile respective; 

-Stabileste sisteme de raportare corespunzatoare a aspectelor legate de riscuri; 

-Stabileste competentele si responsabilitatile pentru administrarea si controlul expunerilor la riscuri. 

http://www.intervam.com/
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-Participa activ la elaborarea strategiei SSIF Intervam SA privind administrarea riscurilor, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare aplicabile in materie de risc si dispozitiilor Regulamentului nr. 3/2014 emis de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

-Se implica in mod activ in toate deciziile privind administrarea riscurilor semnificative, in conformitate cu 

dispozitiile Regulamentului nr. 3/2014 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

-Raporteaza direct si imediat catre Consiliul de Administratie al societatii si catre coordonatorul direct ierarhic 

superior (unul din conducatorii societatii), precum si, dupa caz, catre Comitetul de audit cu atributii pe linie 

de risc, catre conducatori si catre  Autoritatea de Supraveghere Financiara,  face sesizari si avertizeaza aceste 

organisme de conducere/entitati, atunci cand este cazul, daca au loc evolutii specifice ale riscurilor care 

afecteaza sau ar putea sa afecteze institutia in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2014 emis 

de A.S.F. si cu cele ale Regulamentului (UE) nr.575/2013 

-Aplica si implementeaza politica si strategia de risc a societatii aprobata de catre Consiliul de administratie, 

sa indeplineasca orice alte atributii care revin Ofiterului de risc in conformitate cu prevederile Regulamentului 

nr. 32/2006 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

01/07/2006 – 
31.03.2017 

Reprezentant Compartiment de Control Intern 

Societatea de Servicii de Investitii Financiare INTERVAM S.A. 
Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, 010815 Bucuresti (România)  
www.intervam.com  

Responsabilitati: 
- monitorizarea si verificarea cu regularitate a aplicarii prevederilor legale incidente activitatii S.S.I.F. si a 
procedurilor interne, tinerea evidentei neregulilor descoperite; 
- asigurarea informarii societatii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital; 
- avizarea documentelor transmise de S.S.I.F. catre C.N.V.M. in vederea obtinerii autorizatiilor prevazute de 
reglementarile C.N.V.M., precum si a raportarilor transmise C.N.V.M. si entitatilor pietei de capital; 
- prevenirea si propunerea de masuri de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor, reglementarilor in 
vigoare, incidente pietei de capital, sau a procedurilor interne ale societatii de catre S.S.I.F. sau de catre angajatii 
acesteia; 
- tinerea evidentei tuturor reclamatiilor primite de la clienti si a modului de solutionare a acestora; 
- analizarea si avizarea materialelor informative/publicitare ale S.S.I.F.; 
- asigurarea de utilizarea exclusiv personala de catre fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a 
codurilor de acces si a parolelor transmise de entitatile pietei de capital; 
- raportarea catre consiliului de administratie, conducatorii si auditorii financiari a situatiilor de incalcare a 
legislatiei, a reglementarilor in vigoare sau a procedurilor interne. 

Tipul sau sectorul de activitate : Activităţi financiare şi de asigurări  

24/09/2008 – 
22/04/2014 

Director General Adjunct (Conducator) 
Societatea de Servicii de Investitii Financiare INTERVAM S.A. 
Str. Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, Bucuresti (România)  
www.intervam.com  

Responsabilitati 
Asigurarea conducerii efective a SSIF in calitate de conducator, conform dispozitiilor legale in vigoare: 
▪ coordonarea intreagii activitati a SSIF, in relatiile cu orice institutie a statului si/sau privata; 

▪ reprezentarea SSIF in relatia cu ASF, Depozitarul Central, BVB, SIBEX si/sau operator de piata/piata 
reglementata si autorizata de ASF si/sau alte sisteme alternative de tranzactionare reglementate si autorizate 
de ASF (ATS); 

▪ supervizarea activitatii directorilor de departament si a fiecarui serviciu in parte din cadrul departamentelor; 
▪ primirea corespondentei SSIF cu orice institutie a statului si/sau alti terti si distribuirea catre departamentul care 

raspunde direct de respectiva speta. 

▪ aprobarea detaliilor aferente proiectarii procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri - 
conceptele tehnice, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2014 emis de Autoritatea de 
Supraveghere Financiara; 

http://www.intervam.com/#_blank
http://www.intervam.com/#_blank
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▪ raportarea catre organul de conducere in functia sa de supraveghere (Consiliul de administratie) - Raportul 
privind rezultatele procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri al S.S.I.F.; 

▪ raportarea catre A.S.F. a nivelulului excedentului/deficitului de capital rezultat în urma procesului intern de 
evaluare a adecvarii capitalului la riscuri. Modul de raportare, precum şi frecventa transmiterii - conform 
Standardul tehnic de implementare emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013. 

Tipul sau sectorul de activitate : Activităţi financiare şi de asigurări  

01/02/2004 – 
01/06/2006 

Reprezentant Compartiment de Control Intern 

Societatea de Servicii de Investitii Financiare REX – SSIF S.A., Bucuresti (România)  

01/09/2002 – 
01/02/2004 

Consilier 
Societatea de Servicii de Investitii Financiare GM INVEST S.A. Bucuresti, Bucuresti (România)  

01/10/2000 – 
01/09/2002 

Director General al Departamentului Autorizare - Reglementare 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Coordonarea activitatii si personalului din cele trei directii ale Departamentului: Directia Intermediere Financiara, 
Directia Organisme de Plasament Colectiv, Directia Burse de Marfuri. 

01/05/2000 – 
01/09/2000 

Reglementator piete de capital - Serviciul Registre Independente, SNCDD, cenzori externi independenti, 
consultanti de plasament si agenti custode - Departamentul Reglementarea Pietei si Intermediere Financiara 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Elaborarea de proiecte de reglementari specifice si autorizarea entitatilor mentionate. 

01/05/1997 – 
01/05/2000 

Reglementator Piete de Capital - Serviciul Organisme de Plasament Colectiv - Departamentul Reglementarea 
Pietei si Intermediere Financiara 

COMISIA NATONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Elaborarea de proiecte de reglementari specifice si autorizarea organismelor de plasament colectiv (fonduri 
deschise de investitii, societati de investitii, societati de administrare, societati de depozitare), agenti custode, 
consultanti de plasament in valori mobiliare.  

01/12/1995 – 
01/05/1997 

Referent de specialitate - Departamentul Reglementarea Pietei si Intermediere Financiara 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Elaborarea reglementarilor privind valorile mobiliare si autorizarea institutiilor pietei. 

01/03/1995 – 
01/12/1995 

Referent de specialitate - Departamentul Reglementari 
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Elaborarea reglementarilor privind valorile mobiliare. 

01/10/1994 – 
01/02/1995 

Referent de specialitate - Departamentul Oferta Publica 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Autorizarea ofertelor publice. 

01/05/1994 – 
01/10/1994 

Referent de specialitate - Departamentul Oferta Publica 

MINISTERUL FINANTELOR - AGENTIA VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Autorizarea ofertelor publice. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/1993 – 
01/05/1994 

Contabil Sef 
UNIVERSITATEA EUROPA ECOR S.R.L., Bucuresti (România)  

Coordonarea activitatii financiar - contabile a societatii si a personalului de specialitate din subordine. 

 Diploma economist  

Academia de Studii Economice, Bucuresti (România)  

Facultatea Finante, Banci si Contabilitate - promotia 1993 

11/1994 – 11/1994   

British Know How Fund/Garside, Miller & Associates, Bucuresti (România)  

Seminar "Reglementarea Pietei de Capital din Romania" 

10/1995 – 10/1995   

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE, Bucuresti (România)  

Tur de studiu al organismelor de compensare, decontare si depozitare a valorilor mobiliare - Frankfurt, 
Germania 

11/1995 – 11/1995   

International Finance Services (Canada) in colaborare cu Guvernul Canadei, Montreal (Canada)  

Stagiu de pregatire in domeniul reglementarii pietelor financiare la Comisia de Valori Mobiliare din Quebec - 
Montreal, Canada 

02/1996 – 02/1996   

United States Agency for International Development (USAID) si Booz Allen Group USA, Bucuresti (România)  

Seminar de fonduri mutuale si analiza financiara  

09/1996 – 
09/1996 

  

United States Agency for International Development (USAID), Budapesta (Ungaria)  

Program tehnic de cooperare in domeniul finantelor . 

 

01/1997 – 
01/1997 

  

Diploma de agent de custodie 

USAID, SNCDD si Intrados Group USA, Bucuresti (România)  

Seminar privind elementele operationale de custodie a valorilor mobiliare (test promovat). 

02/1997 – 
02/1997 

  

Institutul Roman de Valori Mobiliare (IRVM), Bucuresti (România)  

Curs de analiza financiara.  

02/2001 –   
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COMPETENŢE 
PERSONALE   

 

 

 

02/2001 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) si Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv 
(U.N.O.P.C.), Bucuresti (România)  

Curs privind activitatea organismelor de plasament colectiv in valori mobilare.  

10/11/2003–
14/11/2003 

  

Centrul de Pregatire Financiara MILLENIUM, Bucuresti (România)  

Curs pentru reprezentantii Compartimentului de Control Intern din cadrul societatilor de servicii de investitii 
financiare. 

23/01/2006 – 
28/01/2006 

  

Centrul de Pregatire Financiara MILLENIUM 

Curs pentru reprezentantii Compartimentului de Control Intern din cadrul societatilor de servicii de investitii 
financiare. 

2017 - 2016 Asociatia Brokerilor, Bucuresti (România)  

Cursuri anuale de formare profesionala continua 

  

12/ 2017 Asociatia Administratorilor de Fonduri (A.A.F.), Predeal, Romania 

 Curs de formare profesionala continua 

10/2019 – 11/ 2019; 

2020; 2021 

AS Financial Marketts SRL Sibiu 

 Program de formare profesionala continua (certificat de absolvire) 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 

 • Test profesional de limba engleza - organizat si sustinut la "Partners for International Education and 
Training" (PIET) - Bucuresti, iunie 1996  

franceză C2 C2 C2 C2 C2 

germană A2 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de 
comunicare 

- bune abilităţi de comunicare si interactiune cu personalul, dobândite în urma experienţei mele ca director, 
cat si in calitate de lector la organisme de formare profesionala pe piata de capital; 
 

Competenţe 
organizaţionale/ 

▪ leadership (în perioada 2000 - 2002, in care am coordonat un colectiv compus din peste 10 persoane; 
▪ bune competenţe de organizare dobândite in calitate de lector la organisme de formare profesionala, 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE   

 

 

 

 

 

manageriale responsabil cu organizarea prezentărilor catre cursanti; 

Competenţe 
dobândite la locul de 

muncă 

▪ o buna cunoastere a modalitatii de functionare a unei societati de administrare a investitiilor/administrator 
de fonduri de investitii alternative si a activitatii de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului in 
cadrul unor asemenea companii. 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control din cadul SSIF si a riscurilor semnificative ce pot afecta activitatea 
curenta (în prezent sunt responsabil cu activitatea de control intern si cu activitatea de administrare a 
riscurilor din cadrul societatii); 

▪ bun mentor (in calitate de persoana responsabila cu spalarea banilor am realizat instruirea şi formarea 
angajaţilor in acest domeniu). 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea informaţiei Comunicare 
Creare de 
conţinut Securitate 

Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator experimentat Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

 Competentele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 
- buna stapanire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentari); 
- bune cunostinte de editare foto, dobandite ca fotograf amator. 

Permis de conducere  B 

Articole publicate in 
ZIARUL FINANCIAR 

Teme: 
- aspecte privind supravegherea activitatii de custodie a valorilor mobiliare, desfasurata de societatile bancare; 
- modalitatea de desfasurare a activitatii de depozitare a activelor fondurilor deschise de investitii si societatilor 
de investitii, conform prevederilor legale in vigoare; 
- cadrul legal al activitatii de consultanta de plasament in valori mobiliare. 

Lector Cursuri profesionale sustinute in calitate de: 
Lector la Asociatia Brokerilor, 2020 – cu teme referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si 
combaterea finantarii terorismului; 
Lector la Institututul Romano-Francez de Administrare a Intreprinderilor (IROFAI) - 1994; 
Lector la Institutul Roman de Valori Mobiliare (IRVM), 1995 - 1999, cu teme referitoare la: organismele de 
plasament colectiv, sistemele de compensare, decontare si depozitare, cenzori externi independenti, consultanti de 
plasament in valori mobiliare, analiza financiara; 
Lector la cursurile de agenti de valori mobiliare organizate de Asociatia Nationala a Societatilor de Valori 
Mobiliare (ANSVM), actuala Asociatia Brokerilor, cu tema "Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare". 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

