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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. (S.I.F. 

Transilvania) a fost autorizată în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative prin 
Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 40/15.02.2018 și a fost înscrisă în Registrul 
A.S.F. la Secțiunea 71 – Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 – 
Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la A.S.F. (AFIAA) cu nr. 
PJR071AFIAA/080005. 

În activitatea pe care o desfăşoară, S.I.F. Transilvania respectă următoarele principii 
generale: 

(i) are stabilită, aplică şi menţine o structură organizatorică în care sunt specificate clar 
nivelurile ierarhice, funcţiile şi responsabilităţile sunt repartizate în mod clar şi formalizat, astfel 
încât să se respecte principiul separării şi independenţei funcţiilor importante, iar toate operaţiunile 
se desfăşoară pe baza unor proceduri de lucru şi decizionale aprobate de către conducerea 
superioară a societăţii; 

(ii) asigură faptul că persoanele relevante cunosc procedurile care trebuie urmate pentru 
îndeplinirea adecvată a responsabilităţilor care le revin; 

(iii) stabileşte, aplică şi menţine mecanisme adecvate de control intern, astfel încât să 
asigure respectarea deciziilor şi procedurilor la toate nivelurile ierarhice; 

(iv) stabileşte, aplică şi menţine un sistem intern eficient de raportare şi comunicare a 
informaţiilor la toate nivelurile relevante, precum şi schimburi eficace de informaţii cu toate părţile 
terţe implicate; 

(v) păstrează o evidenţă adecvată şi ordonată a operaţiunilor efectuate şi a organizării 
interne. 

1. ORGANIZARE 
S.I.F. Transilvania este organizată ierarhic, având mai multe niveluri decizionale, cu 

atribuţii specifice, conform organigramei.  
Nivelul 1 - îl reprezintă Adunarea Generală a Acţionarilor, care este organul suprem de 

deliberare şi decizie al Societăţii, funcţionează în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv 
al Societăţii şi prevederile legale în vigoare şi numeşte auditorul statutar şi Consiliul de 
Supraveghere, conform legii şi Actului Constitutiv. Adunările Generale ale Acționarilor cuprind 
pe toţi acţionarii, exprimând voinţa socială şi decid asupra tuturor problemelor date de lege în 
competenţa lor. 

Adunările generale adoptă hotărâri privind punctele ordinii de zi propuse de către 
Directorat, acţionari sau instituţiile îndreptăţite. Hotărârile sunt puse în aplicare prin grija 
Directoratului, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere. 
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Nivelul 2 –  Conducerea  Societăţii – este asigurată de către Directorat sub supravegherea 
Consiliului de Supraveghere. 
 Consiliul de Supraveghere este un organ colegial de conducere a Societăţii în sistem 
dualist, care supraveghează gestionarea şi administrarea Societăţii de către Directorat, conform 
legii, Actului Constitutiv, Codului de Guvernanţă Corporativă şi contractelor de administrare şi 
funcţionează în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consilului de 
Supraveghere şi cu procedurile de lucru. Consiliul de Supraveghere are în subordine comitetele de 
audit, risc, nominalizare şi remunerare, auditorul intern şi Departamentul Conformitate (care îi 
raportează direct, conform legii, regulamentelor şi procedurilor de lucru). 

Directoratul asigură administrarea şi gestionarea prudenţială a Societăţii, sub 
supravegherea Consiliului de Supraveghere şi are atribuţii conform legii, Actului Constitutiv, 
Codului de Guvernanță Corporativă şi contractelor de mandat, funcţionează în conformitate cu 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Directoratului şi procedurile de lucru specifice. 

Directoratul ia decizii în limitele Legii, ale Actului Constitutiv şi ale Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare, în cadrul şedinţelor regulate sau prin decizii operative, pe baza 
materialelor fundamentate primite de la compartimentele funcţionale ale S.I.F. Transilvania. 

Directoratul monitorizează continuu realizarea atribuţiilor şi obiectivelor 
compartimentelor, inclusiv pe baza rapoartelor periodice scrise ale acestora şi ia măsuri adecvate 
de remediere a eventualelor deficienţe şi, la rândul său, înaintează periodic rapoarte de activitate 
către Consiliul de Supraveghere. 
 Nivelul 3 decizional este asigurat de către conducătorii compartimentelor funcţionale ale 
structurii organizatorice a S.I.F. Transilvania, care conduc şi coordonează efectiv activitatea 
compartimentelor, în vederea realizării atribuţiilor şi obiectivelor stabilite, raportând nivelului 
ierarhic superior.  

Compartimentele funcţionale ale societăţii sunt de tipul: Direcţie, Departament, Birou şi 
sunt subordonate – coordonate, conform organigramei.  

Fiecare compartiment, în acord cu atribuţiile şi responsabilităţile stabilite, elaborează, 
aplică şi actualizează proceduri de lucru specifice, aprobate de către conducerea Societăţii. 

Conducătorii compartimentelor răspund de asigurarea conformităţii şi limitelor prudenţiale 
ale tuturor operaţiunilor derulate în cadrul compartimentelor pe care le coordonează. 

Conducătorii compartimentelor răspund de identificarea şi raportarea riscurilor aferente 
activităţii desfăşurate de compartimentul pe care îl coordonează, de realizarea comunicării 
expunerii la noi riscuri şi a schimbărilor intervenite în riscurile deja identificate, în conformitate 
cu politica societăţii de administrare a riscului.  

Între toate structurile organizatorice există relaţii de colaborare pe orizontală, în scopul 
atingerii obiectivelor societăţii. 
 La nivelul S.I.F. Transilvania, funcția de audit intern este separată și independentă față de 
alte funcții și activități ale Societății, activitatea de audit intern fiind organizată prin contractarea 
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serviciilor unui auditor persoană fizică sau juridică. Activitatea de audit intern este subordonată 
Consiliului de Supraveghere. Auditorul intern este selectat de Comitetul de Audit și este numit de 
către Consiliul de Supraveghere. 

Situaţiile financiar-contabile şi cele privind operaţiunile societății sunt auditate de către un 
auditor financiar (statutar), persoană fizică sau juridică, membră a Camerei Auditorilor Financiari 
din România. Numirea auditorului financiar (statutar) este realizată de către Adunarea Generală a 
Acționarilor. 

2. POLITICA DE ADMINISTRARE A PORTOFOLIULUI ŞI EXERCITAREA 
DREPTULUI DE VOT 

Activitatea de administrare a portofoliului de instrumente financiare ale S.I.F. Transilvania 
are ca obiectiv restructurarea și eficientizarea acestuia având drept scop: 

a) echilibrarea structurală din punct de vedere sectorial şi al claselor de active; 
b) îmbunătăţirea lichidităţii acestuia; 
c) asigurarea unui raport risc-rentabilitate care să asigure generarea resurselor necesare 

dezvoltării societăţii şi remunerarea acţionarilor S.I.F. Transilvania într-o perspectivă sustenabilă 
şi durabilă; 

d) creşterea valorii de piaţă a portofoliului. 
Obiectivele propuse pot fi atinse prin: 
a) intensificarea procesului de restructurare prin: 

(i) aplicarea strategiei de „exit” pentru participaţiile de tip „închis” şi a celor cu 
potenţial redus de creştere; 

(ii) finalizarea proceselor de stabilizare şi echilibrare a activităţilor societăţilor cu 
statut de filială care au beneficiat de programe investiţionale; promovarea unei politici de dividend 
care să susţină, la nivelul acestora, recuperarea investiţională, iar la nivelul S.I.F. Transilvania 
creşterea substanţială a veniturilor din dividende şi/sau creşterea valorii de piaţă a participaţiilor. 

b) eficientizarea participaţiilor din portofoliu prin practicarea unui management activ al 
portofoliului şi promovarea principiilor de guvernanţă corporativă orientate spre transparenţă, 
evaluarea obiectivă a performanţei şi management eficient al riscurilor; 

c) dezvoltarea de programe investiţionale eficiente, cu randamente la niveluri accesibile 
investitorilor sofisticaţi prin: 

(i) achiziţia de instrumente financiare cu lichiditate ridicată şi politici atractive de 
remunerare a acţionarilor pentru consolidarea subportofoliilor deţinerilor „de dividend” în total 
portofoliu gestionat; 

(ii) dezvoltarea activităţilor cu caracter speculativ; 
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(iii) diversificarea investiţională şi optimizarea portofoliului prin achiziţii de 
instrumente financiare cu venit variabil şi venit fix, pe diferite pieţe. 

Definirea obiectivelor politicilor de administrare a portofoliului şi de exercitare a 
drepturilor de vot, precum şi a strategiilor, tacticilor şi măsurilor de punere în aplicare a acestora 
are la bază respectarea principiilor de Guvernanţă Corporativă asumate de societăţile cotate şi prin 
raportare la profilul de risc al S.I.F. Transilvania şi cu deplina respectare a Politicilor şi 
procedurilor de management al riscului adoptate la nivelul S.I.F. Transilvania. 

Dreptul de vot în cadrul adunarilor generale ale acţionarilor societăţilor din portofoliu este 
exercitat exclusiv în interesul S.I.F. Transilvania şi implicit al acţionarilor săi, în scopul creşterii 
pe termen lung a valorii investiţiilor. Dreptul de vot va fi exercitat în condiţiile prevăzute în 
procedurile interne aferente şi cu respectarea măsurilor şi procedurilor pentru prevenirea şi 
gestionarea oricăror conflicte de interese. 

 
3. POLITICA INVESTIȚIONALĂ 

În legătură cu obiectivele și orientările generale ce conturează politica investițională 
curentă, la nivelul S.I.F. Transilvania s-au definit orientări strategice multianuale ce au fost supuse 
aprobării Adunării Generale a Acţionarilor. Acestea vizează obiective generale şi obiective 
specifice fiecărui tip de operaţiune ce se înscrie în sfera activităţilor investiţionale (obiective 
referitoare la restructurarea portofoliului de instrumente financiare, obiective specifice 
programelor investiţionale anuale şi obiective specifice managementului de portofoliu). 

În conformitate cu orientările strategice multianuale, conducerea superioară a S.I.F. 
Transilvania supune spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor programe investiţionale 
anuale. 

Acestea includ obiectivele aprobate pentru exerciţiul financiar în curs şi politica de 
investiţii de implementat pentru atingerea acestor obiective (conform ipotezelor de lucru descrise 
în cadrul programului investiţional, ipoteze utilizate şi la construcţia Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli). 

Prin programele anuale de investiţii se stabilesc direcţii de acţiune în legătură cu: 
 sursele de finanţare a programului investiţional (tipurile de operaţiuni avute în 

vedere) 
 plasamentele vizate prin programul investiţional, având în vedere şi orientările 

Societăţii privind remunerarea capitalului investit de acţionari. 
La nivelul S.I.F. Transilvania sunt actualizate şi monitorizate pe baza reglementărilor 

legale specifice şi a reglementărilor A.S.F. următoarele categorii de limite utilizate în activitatea 
investiţională: 

 limite stabilite de legislație și de politica de administrare a riscurilor privind 
expunerea investițională, prin raportare la anumite repere valorice; 
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 limita de deținere în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare neadmise 
la tranzacționare; 

 limita de deținere în valori mobiliare și/sau instrumente ale pieței monetare emise 
de același emitent; 

 limita de deținere în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași 
grup; 

 limita de expunere globală față de instrumentele financiare derivate; 
 limita de expunere la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente 

financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate; 
 limita de deținere în titluri emise de alte F.I.A. / A.F.I.A.; 
 limita valorii conturilor curente și a numerarului; 
 limita de constituire și deținere de depozite bancare la aceeași bancă; 
 limita stabilită prin politica de administrare a riscurilor privind acoperirea 

necesarului de lichiditate (Liquidity Coverage Ratio); 
 limita stabilită prin politica de administrare a riscurilor privind limita maximă de 

utilizare a resurselor financiare deținute cu caracter temporar. 
De asemenea, la nivelul Societăţii sunt stabilite instrumente de monitorizare pentru: 
 evitarea situațiilor de conflict de interese conform procedurilor specifice de 

management al riscurilor; 
 efecte structurale la nivelul activelor financiare administrate pe diverse criterii de 

clasificare (sector de activitate, clase de active, s.a.), obiective țintă specifice. 
 
Cadrul de aplicare a politicii investiționale a S.I.F. Transilvania cuprinde proceduri 

detaliate care stabilesc modul în care se face analiza prealabilă când se investește, diligența 
necesară în selectarea și monitorizarea permanentă a investițiilor, obținerea celui mai bun rezultat 
posibil în activitatea de tranzacționare, precum și proceduri privind prevenirea practicilor 
frauduloase, inclusiv a celor care afectează stabilitatea și integritatea pieței. 

În legatură cu acest ultim aspect, la nivelul S.I.F. Transilvania s-au stabilit următoarele 
reguli generale: 
 ȋn activitatea de administrare a portofoliului nu se va sprijini direct sau indirect și nu se 

va întreprinde nicio acțiune sau activitate care să fie de natura practicilor frauduloase sau 
de natura celor incluse în categoria abuzului pe piață (activități de manipulare a pieței și 
de tranzactionare pe bază de informații privilegiate); 

 se interzice oricărei persoane, indiferent de natura contractuală pe care o are cu S.I.F. 
Transilvania, care deţine informaţii privilegiate să utilizeze respectivele informaţii pentru 
dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe cont 
propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la 
care aceste informaţii se referă.  

 prevederile enumerate anterior se aplică oricărei persoane care deţine informaţii 
privilegiate:  
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a) în calitatea sa de membru al structurilor de conducere ale S.I.F. 
Transilvania; 

b) ca urmare a deţinerilor acesteia la capitalul social al S.I.F. Transilvania sau 
al emitenților unde societatea deține o participație de control;  

c) prin exercitarea funcţiei, profesiei sau a sarcinilor de serviciu;  
d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităţilor infracţionale. 

 în condiţiile în care persoana menţionată mai sus este persoană juridică, interdicţia se va 
aplica şi persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacţiei pe contul 
respectivei persoane juridice.  

 prevederile enumerate mai sus  nu se vor aplica tranzacţiilor efectuate, în condiţiile în 
care persoana angajată în astfel de tranzacţii avea o obligaţie contractuală de a dobândi 
sau înstrăina instrumente financiare, iar acest contract a fost încheiat înainte ca persoana 
respectivă să deţină informaţii privilegiate.  

 se interzice oricărei persoane, subiect al interdicţiei prevăzute anterior:  
a) să participe sau să încerce să participe la practici de utilizare abuzivă a 

informațiilor privilegiate;  
b) să recomande ca o altă persoană să participe la practici de utilizare abuzivă a 

informațiilor privilegiate sau să convingă o altă persoană să participe la 
utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate; sau  

c) să divulge în mod neautorizat informații privilegiate.  
d) să participe sau să încerce să participe la practici de manipulare a pieței. 

 prevederile mentionate mai sus se aplică oricăror altor persoane care deţin informaţii 
privilegiate, în condiţiile în care respectivele persoane cunosc sau ar fi trebuit să cunoască 
faptul că acele informaţii sunt privilegiate. 
De asemenea, la nivelul S.I.F. Transilvania au fost stabilite următoarele categorii de reguli: 
 reguli de etică și conduită aplicabile membrilor Consiliului de Supraveghere, 

Directoratului precum și salariaților S.I.F. Transilvania, inclusiv prevenirea şi 
gestionarea conflictelor de interese; 

 reguli privind comportamentul și obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu acțiuni S.I.F. 
Transilvania efectuate în cont propriu de către membrii Consiliului de Supraveghere și 
ai Directoratului, salariaţi şi persoanele cu care se află ȋn strânsă legătură, precum şi 
tranzacţiile cu valori mobiliare altele decât SIF3; 

 reguli privind tranzacțiile cu persoane implicate. 
 
Orice persoană angajată a S.I.F. Transilvania care este implicată profesional în tranzacţii cu 

instrumente financiare și care are motive rezonabile să considere că o tranzacţie se desfăşoară în 
baza unor informaţii privilegiate sau că aceasta ar putea constitui o acţiune de manipulare a pieţei, 
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va sesiza structurile de conducere în vederea respectării obligațiilor privind notificarea, fără 
întârziere, a A.S.F. 

Efectuarea tranzacțiilor în cadrul compartimentului de specialitate al S.I.F. Transilvania se 
face cu respectarea prevederilor legale în domeniu, a regulilor și procedurilor interne, astfel încât 
să fie prevenite acele activități care ar putea fi considerate operațiuni de abuz pe piață sau alte 
practici frauduloase.  

La nivelul S.I.F. Transilvania toate tranzacțiile se efectuează cu respectarea fluxului 
decizional intern. 

S.I.F. Transilvania nu utilizează instrumente de tip total return swap și nu desfășoară 
operațiuni de finanțare prin instrumente financiare („SFT”), așa cum sunt definite de Regulamentul 
(UE) 2015/2365 și nici alte tipuri de operațiuni de securitizare. 

 

4. POLITICA DE MANAGEMENT AL RISCURILOR 
Politica de management al riscurilor stabilește principalele coordonate ale activității de 

control și gestionare a aspectelor care pot avea sau chiar ajung să aibă un impact asupra activității 
S.I.F. Transilvania și prezintă abordarea Directoratului și Consiliului de Supraveghere al Societății 
în ceea ce privește aplicarea unui proces efectiv de management al riscurilor, cuprinzând 
identificarea, monitorizarea și controlul acestora.    

În ceea ce privește evaluarea riscurilor operaționale generate de sistemele IT, au fost avute 
în vedere și aspectele prevăzute de Norma A.S.F. nr. 6/2015 (înlocuita din 2018 cu Norma  A.S.F. 
nr. 4/2018) privind gestiunea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de 
entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de A.S.F. 

În vederea aplicării corecte și complete a prevederilor legale referitoare la administrarea 
riscurilor cu care se poate confrunta S.I.F. Transilvania în activitatea sa curentă, Directoratul și 
Consiliul de Supraveghere au ca atribuții aprobarea politicii societății privind administrarea 
riscurilor, precum și a procedurilor de administrare a riscurilor financiare și operaționale, inclusiv 
modificările ulterioare ale acestora, fiind totodată responsabile de aplicarea măsurilor necesare 
asigurării unei eficacități constante a proceselor, activităților și operațiunilor societății.  

Societatea informează A.S.F. cu privire la orice modificare semnificativă a politicii de 
administrare a riscurilor şi a măsurilor, proceselor şi tehnicilor privind identificarea, măsurarea, 
administrarea şi monitorizarea riscurilor la care este sau poate fi supusă Societatea, precum şi 
asigurarea respectării limitelor de risc. 

Politica de management al riscurilor a S.I.F. Transilvania urmărește implementarea de către 
Directorat și Consiliul de Supraveghere a unor măsuri adecvate în raport de natura, dimensiunea 
și complexitatea activităților derulate de S.I.F. Transilvania pentru reducerea la minim a posibilelor 
riscuri/vulnerabilități, stabilind prin proceduri:  
 Tipul/categoria măsurilor de protecție care pot fi adoptate; 
 Natura potențialelor conflicte de interese care pot determina riscuri;  
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 Condițiile de independență în exercitarea funcției de administrare a riscurilor;  
 Modul de asigurare a unei eficacități constante, inclusiv prin fixarea unor limite pentru 

anumite categorii de riscuri; 
 Condițiile, conținutul, frecvența și destinatarii rapoartelor elaborate de către Departamentul 

Managementul Riscurilor: 
Trimestrial, semestrial şi anual Departamentul Managementul Riscului va elabora Raportul 
Riscurilor  S.I.F. Transilvania  pe care îl va supune aprobării Directoratului și Consiliului 
de Supraveghere. 
 
În activitățile sale curente, S.I.F. Transilvania poate să se confrunte atât cu riscurile 

specifice care decurg din funcționarea sa curentă, cât și cu riscuri indirecte care apar ca urmare a 
derulării operațiunilor și serviciilor în colaborare cu alte entități financiare. Totodată, prin 
instrumente specifice, se urmărește identificarea pro-activă a factorilor și posibilelor evenimente 
care ar putea influența în mod negativ activitatea societății, în vederea adoptării celor mai bune 
măsuri preventive. Astfel, prin mecanisme și proceduri de management al riscurilor adecvate se 
urmărește obținerea unei gestionări corespunzătoare a acestora pentru ca impactul lor să fie cât 
mai redus. 

În acest sens, au fost analizate și evaluate următoarele categorii de riscuri potențiale sau 
existente la care se expune S.I.F. Transilvania: 

(i) riscurile de lichiditate, cu următoarele sub-categorii: riscul de neacoperire a necesarului 
curent de lichidități fără luarea în considerare a dividendelor neridicate (LCR net), riscul de 
neacoperire a necesarului de lichidități cu luarea în considerare a dividendelor neridicate (LCR 
brut), riscul finanțării activelor pe termen lung din resurse altele decât cele permanente și riscul 
aferent lichidității portofoliului de active financiare deținut de S.I.F. Transilvania; 

(ii) riscurile de piață, cu următoarele sub-categorii: riscul de poziție, riscul valutar, riscul 
de marfă și riscul de rata dobânzii pe termen lung; 

(iii) riscurile de credit (aferent participațiilor și titlurilor de creanță);  
(iv) riscul de concentrare, cu următoarele sub-categorii: expuneri mari față de un debitor/ 

emitent și expuneri mari față de un sector de activitate economică; 
(v) riscurile operaționale, analizate din perspectiva abordării cantitative. În cadrul acestei 

categorii sunt analizate toate riscurile operaționale generate de procesele, sistemele și resursele 
umane pe care S.I.F. Transilvania le utilizează în activitatea curentă. În cadrul riscurilor 
operaționale se disting următoarele două riscuri specifice, cu impact semnificativ în activitatea 
S.I.F. Transilvania: 

 riscul de custodie  asociat instrumentelor financiare  tranzacționate  pe piețe externe 
din UE sau stat terț; 

 riscul  legat de răspunderea profesională. 
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5. POLITICA PRIVIND EVALUAREA ACTIVELOR 
Politica privind evaluarea activelor S.I.F. Transilvania vizează cadrul general al procesului 

de evaluare desfășurat la nivelul Societății, în contextul legislației privind administratorii de 
fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) și a actelor normative complementare, precum și a 
actului constitutiv și a regulilor aplicabile în cadrul S.I.F. Transilvania.  

Politica privind evaluarea activelor identifică metodologiile de evaluare utilizate pentru 
fiecare tip de activ în care poate investi S.I.F. Transilvania, în conformitate cu legislația națională 
aplicabilă, regulile aplicabile și actul constitutiv, astfel: 

 Metodologia de evaluare a acțiunilor; 
 Metodologia de evaluare a obligațiunilor; 
 Metodologia de evaluare a unităților de fond. 

Metodologiile identificate sunt adaptate în funcţie de scopul evaluării, acesta din urmă 
determinând tipul valorii estimate. Evaluarea nu va fi utilizată în afara contextului sau pentru alte 
scopuri decât cel prezentat cu ocazia procesului de evaluare. Abordările în evaluare sunt cele 
definite de Standardele de Evaluare şi sunt fundamentate pe principiile economice ale preţului de 
echilibru, anticipării beneficiilor sau substituţiei: 

 abordarea prin piaţă; 
 abordarea prin venit; 
 abordarea prin active. 

În contextul structurii organizatorice și a reglementărilor interne stabilite în cadrul S.I.F. 
Transilvania, funcția de evaluare se realizează la nivel intern, în cadrul Departamentului Evaluare. 

De asemenea, procesul de validare a modelului/modelelor utilizat(e) pentru evaluarea 
activelor se realizează intern.  

Funcţia de evaluare exercitată în cadrul S.I.F. Transilvania se circumscrie următoarelor 
două scopuri distincte: 

 evaluarea în scopul raportării financiare 
 evaluarea în scop investiţional/ dezinvestiţional 

 
La nivelul Societatii se procedează la evaluarea politicii și a procedurilor aferente acesteia. 

Astfel, procesul de revizuire a politicii şi procedurilor de evaluare se  realizează cu o periodicitate 
anuală şi înainte ca S.I.F. Transilvania să se angajeze într-o nouă strategie de investiţii sau în 
investirea într-un nou tip de activ care nu face obiectul politicii de evaluare actuale. Procesul de 
revizuire se va realiza la data stabilită conform regulilor şi procedurilor interne şi este comunicat 
investitorilor şi A.S.F. în termen de 60 de zile de la sfârşitul fiecărui an. 

Recomandările de modificare a politicii, procedurilor şi / sau metodologiilor rezultate în 
urma procesului de revizuire şi / sau aplicare a acestora, se vor transmite Directoratului S.I.F. 
Transilvania, care examinează şi aprobă orice modificare a documentaţiei. 
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Anual se desfășoară procesul de revizuire a politicii și procedurilor de evaluare, conform 
prevederilor legale, iar investitorii sunt informați cu privire la acest proces în termenul legal. 

 
6. POLITICA ÎN DOMENIUL CONFLICTELOR DE INTERESE 

S.I.F. Transilvania, în acord cu reglementările legale aplicabile, a formalizat Politica în 
domeniul conflictelor de interese, care stabilește principalele coordonate ale: 

(i) activităților desfășurate de către S.I.F. Transilvania sau în numele acesteia, inclusiv 
activitățile desfășurate de către un delegat, un sub delegat, un evaluator extern sau o contrapartidă, 
identificarea împrejurărilor care constituie sau pot da naștere unui conflict de interese cu un risc 
semnificativ de prejudiciere a investitorilor săi; 

(ii) procedurilor care trebuie urmate sau care trebuie adoptate pentru a preveni, gestiona și 
monitoriza astfel de conflicte. 

În activitatea curentă desfășurată, S.I.F. Transilvania poate să se confrunte atât cu conflicte 
de interese specifice care decurg din funcționarea sa curentă, cât și cu cele indirecte care apar ca 
urmare a derulării operațiunilor și serviciilor în colaborare cu alte entități financiare. 

Totodată, prin instrumente și mecanisme specifice, se urmărește identificarea pro-activă a 
posibilelor situații cu risc semnificativ de prejudiciere a acţionarilor S.I.F. Transilvania, în vederea 
adoptării celor mai bune măsuri preventive. 

Prin aplicarea acestor instrumente și mecanisme interne de către S.I.F. Transilvania, se 
urmărește obținerea unei preveniri și gestionări corespunzătoare a conflictelor de interese astfel 
încât impactul lor să fie anulat sau să fie cât mai redus. 

S.I.F. Transilvania ia toate măsurile rezonabile pentru a preveni conflictele de interese iar 
în cazul în care acestea nu pot fi evitate, Societatea ia măsuri pentru a identifica, gestiona, 
monitoriza şi, după caz, pentru a face publice conflictele de interese cu scopul de a le împiedica să 
afecteze negativ interesele acționarilor săi. 

În vederea evitării conflictelor de interese şi a suspiciunilor ce pot apărea în astfel de 
situaţii, politica Societății este de a nu da curs solicitărilor de încheiere a unor tranzacţii potențial 
generatoare de conflict de interese, decât dacă acestea răspund strict interesului Societăţii şi al 
acţionarilor săi. 

Un conflict de interese se referă la o situație în care un membru al Consiliului de 
Supraveghere/Directoratului, un angajat al societății, un acționar, un delegat, precum şi persoanele 
implicate cu aceştia are, direct sau indirect, un interes de natură concurențială, comercială, 
profesională sau personală, interes care este sau ar putea fi în conflict cu îndatoririle sale față de 
Societate.   

Potențiale conflicte de interese pot rezulta și din utilizarea bunurilor Societății, asocierea 
cu societăți concurente, utilizarea informațiilor primite în contextul exercitării îndatoririlor de 
membri ai Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului, de angajați ai Societății sau persoane 
implicate cu aceștia. 
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În vederea identificării tipurilor de conflicte de interese care apar în cursul activităţilor 
curente a căror existenţă ar putea prejudicia interesele sale, S.I.F. Transilvania va lua în 
considerare, în baza unor criterii minime, situaţia în care orice persoană relevantă se află în oricare 
din următoarele situaţii: 

a) este probabil să obţină un câştig financiar sau să evite o pierdere financiară pe seama 
S.I.F. Transilvania sau a acționarilor acesteia; 

b) are un interes legat de rezultatul unui serviciu sau al unei activităţi prestate Societății 
(S.I.F. Transilvania) sau acționarilor acesteia ori de rezultatul unei tranzacţii efectuate în numele 
S.I.F. Transilvania, care este diferit de interesul S.I.F. Transilvania în acel rezultat; 

c) este stimulată financiar sau în alt mod să favorizeze: 
(i) interesul unei societăți din cadrul grupului, al unui acționar sau grup de acționari 

ai S.I.F. Transilvania în detrimentul interesului Societății; 
(ii) interesul unui acționar în detrimentul interesului unui alt acționar sau grup de 

acționari ai S.I.F. Transilvania; 
d) desfăşoară aceleaşi activităţi atât pentru S.I.F. Transilvania cât şi pentru o societate din 

cadrul grupului;  
e) primeşte sau va primi din partea altei persoane decât S.I.F. Transilvania un stimulent 

pentru activităţile curente de serviciu, sub formă de bani, bunuri sau servicii, altele decât 
remuneraţia standard pentru activitatea respectivă. 

La identificarea tipurilor de conflicte de interese, S.I.F. Transilvania va avea în vedere: 
a) interesele S.I.F. Transilvania, inclusiv cele care decurg din apartenenţa la un grup sau 

din prestarea serviciilor şi a activităţilor, interesele furnizorilor de servicii şi obligaţia S.I.F. 
Transilvania faţă de acționarii săi; 

b) interesele a două sau mai multe societăți pe care le administrează. 
Pentru identificarea situațiilor de conflict de interese vor fi folosite cel puțin următoarele 

criterii:  
a) dacă persoana relevantă se află în situaţia de a marca un profit sau de a evita o pierdere 

în dezavantajul S.I.F. Transilvania; 
b) persoana relevantă are un interes contrar intereselor S.I.F. Transilvania; 
c) dacă persoana relevantă are un avantaj financiar sau alt beneficiu în baza căruia 

favorizează interesele unui terț în defavoarea intereselor S.I.F. Transilvania; 
d) dacă persoana relevantă furnizează în același timp aceleași servicii pentru S.I.F. 

Transilvania/filiala a S.I.F. Transilvania și pentru un terț sau grup de terți care nu au legătură cu 
S.I.F. Transilvania/vreo filială a S.I.F. Transilvania, dar care se încadrează într-una din situațiile 
de la punctele a), b) si c). 
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Cu titlu exemplificativ și fără a se limita la acestea, o persoană se poate situa în conflict de 
interese cu S.I.F. Transilvania în următoarele situații: 

(i) este probabil să obţină un câştig financiar sau să evite o pierdere pe cheltuiala societăţii 
sau a investitorilor acesteia; 

(ii) are un interes legat de rezultatul unei activităţi prestate societăţii ori de rezultatul unei 
tranzacţii efectuate în numele societăţii, care este diferit de interesul societăţii în acel rezultat; 

(iii) este stimulată financiar sau în alt mod să favorizeze: 
- interesul unui A.F.I.A., al unui client sau grup de clienţi sau al altui F.I.A. în 

detrimentul S.I.F. Transilvania; 
- interesul unui investitor în detrimentul interesului unui alt investitor sau grup de 

investitori; 
(iv) desfăşoară aceleaşi activităţi pentru Societate şi pentru un alt F.I.A. sau un A.F.I.A.; 
(v) primeşte sau va primi din partea altei persoane decât S.I.F. Transilvania un stimulent 

pentru activităţile de administrare a portofoliului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, altele 
decât comisionul sau remuneraţia standard pentru serviciul respectiv.   

Tranzacțiile personale 
Pentru orice persoană implicată în activități care pot genera un conflict de interese, sau care 

are acces la informații confidențiale privind Societatea, inclusiv cele referitoare la tranzacțiile 
Societății, sau la alte informații confidențiale referitoare la societățile din portofoliu, S.I.F. 
Transilvania stabilește, implementează și menține măsuri adecvate prin care aceste persoane 
relevante să fie împiedicate să întreprindă următoarele acțiuni: 

(a) efectuarea unei tranzacții personale cu instrumente financiare sau cu alte active, care 
implică folosirea abuzivă sau divulgarea improprie a unor informații confidențiale sau care intră 
în conflict sau ar putea să intre în conflict cu o obligație care îi revine Societății în calitate de 
AFIA; 

(b) consilierea sau incitarea, în afara cadrului normal al sarcinilor de serviciu sau al 
contractului său de servicii, a oricărei alte persoane să efectueze o tranzacție personală mai sus-
menționată sau care ar reprezenta în alt mod o utilizare abuzivă a informațiilor privind ordinele în 
curs de executare; 

(c) divulgarea, în afara cadrului normal al sarcinilor de serviciu sau al contractului său de 
servicii, a oricărei informații sau opinii unei alte persoane, atunci când persoana relevantă cunoaște 
sau ar trebui, în mod rezonabil, să cunoască faptul că, în urma divulgării, cealaltă persoană va 
acționa de maniera expusă la punctele a) și b). 

Sunt considerate tranzacții personale și tranzacțiile cu un instrument financiar sau cu alt 
activ efectuate în numele sau în contul: 

(a) unei persoane relevante; 
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(b) oricărei persoane cu care o persoană relevantă are o relație de rudenie sau legături 
strânse; 

(c) unei persoane a cărei legătură cu persoana relevantă este de așa natură încât persoana 
relevantă are un interes semnificativ, direct sau indirect, în rezultatul tranzacției, altul decât o 
remunerare sau un comision perceput pentru efectuarea tranzacției. 

Orice tranzacție personală, inclusiv cu acțiuni S.I.F. Transilvania, este notificată în 
prealabil, de către persoanele relevante, în vederea verificării conformității cu reglementările 
legale în materie de evitare a conflictelor de interese, a practicilor abuzive de piață,  ș.a. 
 
7. POLITICILE CONTABILE ale S.I.F. Transilvania cuprind reguli de recunoaştere, evaluare 
şi prezentare în situaţiile financiare a elementelor de bilanţ şi cont de profit şi pierdere, precum şi 
reguli pentru conducerea contabilităţii în entitate. 

Societatea aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară ca bază a 
contabilității.  

Situaţiile financiare individuale aferente propriei activităţi desfăşurate în cadrul fiecărui 
exerciţiu financiar, se întocmesc în conformitate cu: 

(1) Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată în iunie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

(2) Norma A.S.F. nr. 39 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor 
autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Sectorul 
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare. 

 

8. POLITICA DE REMUNERARE 
Politicile și practicile de remunerare existente la nivelul S.I.F. Transilvania vizează 

remunerarea adecvată și responsabilă, prin care se asigură că nivelul și componenta remunerației 
corespund culturii organizaționale, obiectivelor și strategiei Societății, precum și mediului de 
control al acesteia, iar legatura cu performanța este clar determinată. Acestea sunt aliniate la 
obligațiile efective de gestionare a conflictelor de interese și la gestionarea riscului asociat 
normelor de conduită. 

S.I.F. Transilvania aplică politici şi practici de remunerare pentru categoriile de personal 
ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului său de risc. 

Aceste categorii includ: 
• membrii structurii de conducere (membrii Directoratului şi membrii Consiliului de 

Supraveghere); 
• persoanele cu funcţii-cheie (administrarea riscului, conformitate, audit intern); 
• șefii direcțiilor și departamentelor societății; 
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• orice angajat ce primeşte o remuneraţie totală care îl plasează în aceeaşi categorie 
cu cei de mai sus.  

 
Principiile care stau la baza politicii şi practicilor de remunerare în cadrul S.I.F. 

Transilvania sunt următoarele: 
 generarea de performanţă pe termen lung şi crearea unui cadru pentru dezvoltarea 

sustenabilă a S.I.F. Transilvania; 
 respectarea principiilor de guvernanţă corporativă; 
 recompensarea corectă, responsabilă şi diferenţiată a activităţii membrilor 

Directoratului şi Consiliului de Supraveghere, prin raportare la responsabilitatea, 
complexitatea şi riscurile asociate ale activităţii desfăşurate de membrii acestor 
structuri de conducere; 

 utilizarea pârghiilor de remunerare în scopul atragerii, motivării şi continuării activităţii 
cu cei mai buni profesionişti în domeniu; 

 recompensarea în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor de performanţă stabilite la 
nivelul Societăţii; 

 politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor şi 
nu încurajează asumarea de riscuri care nu sunt conforme cu profilul de risc al S.I.F. 
Transilvania; 

 politica de remunerare se stabileşte în baza unei analize fundamentate a performanţei 
individuale a celui remunerat, corelată cu performanţa colectivă a SIF Transilvania și 
structurilor sale organizatorice, a unei repartizări judicioase a cheltuielilor Societăţii, 
acolo unde este posibil, precum şi având în vedere evitarea stabilirii unor stimulente 
care să încurajeze asumarea excesivă de riscuri; 

 politica de remunerare este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi 
interesele S.I.F. Transilvania şi acţionarilor ei şi cuprinde măsuri pentru evitarea 
conflictelor de interese; 

 politica şi practicile de remunerare sunt supuse anual procedurii de evaluare internă şi 
independentă; 

 persoanele care deţin funcţia de asigurare a conformităţii sunt remunerate în funcţie de 
realizarea obiectivelor legate de funcţiile lor, independent de rezultatele 
departamentelor pe care le controlează; 

 remunerarea persoanelor aflate în funcţii de administrare a riscurilor, conformitate și 
audit intern este direct supravegheată de Comitetul de Remunerare; 

 politicile şi practicile de remunerare sunt subordonate realizării prevederilor bugetului 
de venituri şi cheltuieli aprobat anual de acţionarii S.I.F. Transilvania; 

 se urmăreşte generarea performanţei pe termen lung şi crearea unui cadru pentru 
dezvoltarea sustenabilă a societăţii; evaluarea performanţei şi acordarea remuneraţiei 
funcţie de performanţă ia în considerare crearea condiţiilor de dezvoltare sustenabilă a 
societăţii; 

 practica acordării unei remuneraţii totale care să includă atât o componentă fixă cât şi 
o componentă variabilă se stabileşte la nivelul Directoratului şi Consiliului de 
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Supraveghere şi include posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a 
remuneraţiei; 

 un procent de cel puţin 50% din remuneraţia variabilă poate fi acordat în acţiuni ale 
S.I.F. Transilvania în cadrul proceselor de răscumpărare de acţiuni derulate în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă; 

 realizarea parţială a prevederilor bugetelor de venituri şi cheltuieli sau nerealizarea 
acestora conduc la reducerea semnificativă a componentei variabile, până la eliminarea 
acesteia; 

 principiile politicii de remunerare se aplică oricărui tip de remuneraţie plătit de S.I.F. 
Transilvania categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al societăţii, mai sus definite.  
 

Consiliul de Supraveghere adoptă şi revizuiește periodic principiile generale ale politicii 
de remunerare. 

Consiliul de Supraveghere se asigură că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt 
structurate corect și responsabil și că politicile de remunerare permit și promovează o administrare 
eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la 
risc a S.I.F. Transilvania.  

La nivelul S.I.F. Transilvania este constituit un Comitet de Remunerare, format din cel 
puțin doi membri ai Consiliului de Supraveghere. Președintele Consiliului de Supraveghere este și 
președinte al Comitetului de Remunerare.  

Comitetul de Remunerare revizuiește, raportează, acordă consultanță, pregăteşte deciziile 
privind remunerarea, asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuțiilor și 
responsabilităților sale cu privire la politica de remunerare și monitorizează / supraveghează 
remunerațiile, bonusurile și beneficiile membrilor Directoratului şi ale persoanelor aflate în 
funcţiile-cheie, conform reglementărilor aplicabile AFIA.  

Directoratul S.I.F. Transilvania este responsabil pentru stabilirea şi aplicarea politicilor și 
practicilor de remunerare așa cum au fost aprobate de către Consiliul de Supraveghere. 

 

9. PROGRAMELE DE RĂSCUMPĂRARE 
S.I.F. Transilvania are în vedere înaintarea de propuneri spre aprobarea acționarilor privind 

derularea unor operațiuni de răscumparare a propriilor acțiuni.  
Prin promovarea programelor de răscumpărare, managementul S.I.F. Transilvania 

transmite un semnal ferm și pozitiv privind încrederea în potențialul de creștere și dezvoltare al 
societății. 

Derularea programelor de răscumpărare va urmări un management eficient al resurselor 
financiare disponibile și potențiale, corelat cu obiectivele programelor investiționale pentru anii în 
cursul cărora se derulează programele de răscumpărare, remunerarea acționarilor prin distribuirea 
de dividende, fructificarea conjuncturilor de piață favorabile operațiunilor de răscumpărare. 
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10. DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR CĂTRE TERȚI 

S.I.F. Transilvania poate delega către terți, sub condiția avizării prealabile a A.S.F., 
exercitarea activităților de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor, și sub 
condiția notificării A.S.F., exercitarea activității de administrare a entității, activității de distribuire, 
precum și alte activități legate de activele fondului de investiții alternativ.  

Delegarea către terți a activităţilor menţionate anterior se realizează cu îndeplinirea 
următoarelor conditii:  

a) S.I.F. Transilvania trebuie să poată justifica întreaga sa structură de delegare cu 
motive obiective;  

b) delegatul trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile 
respective, iar persoanele care desfăşoară în mod efectiv activitatea delegatului trebuie să aibă o 
reputaţie suficient de bună şi o experienţă suficientă conform reglementărilor A.S.F.;  

c) în cazul în care delegarea vizează administrarea portofoliului sau administrarea 
riscurilor, trebuie acordată numai unor entităţi care sunt autorizate sau înregistrate într-un stat 
membru, având ca obiect de activitate administrarea activelor şi care sunt supuse supravegherii 
autorităţilor competente din statele membre respective sau, în cazul în care această condiţie nu 
poate fi îndeplinită, trebuie acordată numai cu condiţia autorizării prealabile din partea A.S.F.; 

d) în cazul în care delegarea se referă la administrarea de portofoliu sau la 
administrarea de riscuri şi este acordată unei entităţi dintr-un stat terţ, trebuie să fie asigurată, în 
plus faţă de cerinţele prevăzute la lit. c), cooperarea dintre A.S.F. şi autoritatea de supraveghere a 
entităţii în cauză;  

e) delegarea nu trebuie să împiedice buna desfăşurare a supravegherii S.I.F. 
Transilvania şi, în special, nu trebuie să împiedice S.I.F. Transilvania să acţioneze si administreze 
în interesul acţionarilor săi;  

f) S.I.F. Transilvania trebuie să poată demonstra că delegatul este calificat şi capabil 
să exercite funcţiile în cauză, că a fost selecţionat cu diligenţă şi că S.I.F. Transilvania poate să 
monitorizeze în mod eficace şi în orice moment activitatea delegată, să dea în orice moment 
instrucţiuni suplimentare delegatului şi să retragă delegarea cu efect imediat atunci când acest lucru 
este în interesul investitorilor. S.I.F. Transilvania evaluează în permanenţă serviciile furnizate de 
fiecare delegat.  
11. De asemenea, la nivelul S.I.F. Transilvania au fost elaborate POLITICI ȘI PROCEDURI 
PRIVIND SECURITATEA INFORMAȚIEI, care cuprind măsuri privind managementul 
incidentelor de securitate a informației, recuperarea datelor după dezastru și de continuitate a 
afacerii, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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