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1 CONTEXT 

Vom prezenta pe scurt tendințele mediului economic mondial în 2015, iar în continuare previziuni asupra valorilor unor 
indicatori macroeconomici ai României în 2015, considerați relevanți pentru restructurarea și administrarea portofoliului.  

 

1.1 MEDIUL ECONOMIC MONDIAL 

Estimările de creștere pentru economia mondială în 2015 se cifrează în jur de 3% (Banca Mondială) - 3,5% (FMI). Pentru 
S.U.A., estimarea pentru 2015 este de creștere a PIB cu 3,6%, pe fondul creșterii cererii interne. Pentru Uniunea 
Europeană, zona euro, PIB prognozat va crește cu 1,2% (Germania 1,3%, Franța 1,3%, Marea Britanie 1,3%) Economia 
Chinei își va încetini creșterea pînă la 6,8% pentru 2015, pe fondul măsurilor luate pentru încetinirea creșterii creditării și 
prevenirea supraîncălzirii economiei. 

 

Indicatori agregați la nivel mondial
1
 , economii dezvoltate 

 SUA EU Japonia 

Rata dobanzii de referință 0,25% 0,05% 0,10% 

Creșterea PIB agregat (an la an) 2,60% 0,90% 2,20% 

Rata somajului 5,70% 11,40% 3,40% 

Rata inflatiei (CPI) an la an 0,80% -0,60^ 2,40% 

Increderea consumatorilor (Consumer Confidence) 102,90 -6,70 39,10 

Indicele Baltic Dry Index (care evaluează prețurile unor materii prime 
majore în cursul transportului naval, deci indirect cererea și oferta la 
nivel mondial, și care este unanim privit ca un barometru al comerțului 
mondial) a ajuns la valori foarte scăzute la începutul anului 2015 (cel 
mai mic nivel din 1986), pe fondul reducerii prețului petrolului și a 
mărfurilor (commodities) și a scăderii cererii în China. 

 

Baltic Dry Index BDIY:IND (Bloomberg) 

 

 

                                                                 

1
 Niveluri curente la data întocmirii acestui program, sursa datelor www.teletrader.com  

http://www.teletrader.com/
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Scăderea prețului petrolului care a început să se manifeste în a doua parte a anului 2014 va avea efecte mixte la nivel 
mondial. Pentru activitatea economică în UE, în general, efectul este pozitiv

2
 Pe de altă parte, efectele vor fi negative 

asupra economiei Rusiei, ceea ce, coroborat cu tensiunile și conflictele din zona Ucraina se poate constitui într-un factor 
important de risc la nivel regional. 

Conflictul din Ucraina, deși nu are un efect 
imediat asupra economiei României 
(schimburile comerciale dintre cele două țări nu 
erau la niveluri ridicate), dacă nu este soluționat 
în timp util, poate escalada cu urmări extreme. 

Pe plan financiar, în Uniunea Europeană, Banca 
Centrală Europeană (BCE) a decis, în prima sa 
reuniune de politică monetară din 2015 
lansarea unui Program de achiziție a activelor 
(quantitative easing, QE) -titluri de valoare de 
investiții (investement grade securities) 
exprimate în euro emise de guvernele, agențiile 

și instituțiile UE din zona euro de circa 60 miliarde euro lunar, din martie 2015 până în septembrie 2016. Decizia BCE a 
provocat deprecierea monedei euro, scăderea dobânzilor și creșterea pretuțui acțiunilor de pe bursele europene. 
Creșterea inflației, scăderea costului împrumuturilor și deprecierea euro ar putea stimula creșterea economică în zona 
euro. 

Un efect de contagiune poate să apară dinspre băncile austriece, care sunt în pericol de coborâre a ratingurilor (Erste 
Group, Raiffeisen Bank, Unicredit), atât pe fondul expunerii ridicate pe care aceste bănci o au pe Ucraina și Rusia, cât și pe 
fondul reducerii sprijinului statului austriac, după ce Hypo Alpe-Adria-Bank International şi Volksbank au ajuns în pragul 
falimentului şi au primit ajutoare de stat. 

În plus, Uniunea Europeană se confruntă și cu problema crizei datoriei suverane in Grecia, pentru care nu se întrevede o 
soluție viabilă. 

 

1.2 ROMÂNIA ÎN 2015 

Prognozele de creștere ale PIB 2015 se situează în zona 2,6%- 2,9% în scenariul de bază. Creșterea va fi suținută de 
cererea internă, (consumul privat), revenirea investițiilor, atât cele private cât și cele publice, pe fondul unei inflații 
scăzute, a scăderii prețului petrolului și a unor rate ale dobânzilor la niveluri minime.  

Riscurile principale sunt cele geopolitice, urmate de un nivel de absorbție al fondurilor europene redus (nu s-a reușit o 
finanțare substanțială din fonduri europene a proiectelor de infrastructură) și de continuare procesului de deleveraging în 
sistemul bancar. 

 

1.2.1 Sistemul financiar bancar 

Sistemul bancar românesc a înregistrat în 2014 o pierdere de 4,4 mld lei. Indicatorul de solvabilitate a avansat ]n 2014 

de la 15,46% la 17,28%, iar rata creditelor neperformante a scazut la 13,93% in decembrie 2014. Media pe sistem bancar 
a ROA (rentabilitatea activelor) a scăzut de la 0,01% în 2013 la -1,23% în 1014, iar ROE (rentabilitatea capitalurilor) a 
scăzut de la 0,13% în 2013 la -11,6% în 2014. 

În 2015, BNR va derula teste de stres pe băncile din România, în scopul pregătirii pentru aderarea la Uniunea bancară 
europeană și implementarea mecanismului unic de supraveghere bancară. O serie de bănci mari din România ar putea 
trece sub supravegherea  directă a Băncii Centrale europene (sunt vizate BCR, BRD, Banca Transilvania). 

BNR a redus dobânzile de politică monetară la minime istorice, se așteaptă o continuare a acestei tendințe și în 2015. 

Politica monetară (reducerea dobânzii de referință, a rezervelor minime obligatorii pentru depozite (RMO) și al nivelului 
provizioanelor băncilor datorat condițiilor mai relaxate ale IFRS) ar trebui sa aiba un efect favorabil asupra relansării a 

                                                                 

2
 “European Economic Forecast, winter 2015” editat de Comisia Europeană 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee1_en.pdf 

Rusia, Ucraina 

Grecia 

Presiune deflaționistă,  

Creștere economică fragiilă 

Pretul scazut al petrolului 

QE 



 Material intocmit de 
Pag 5 

Program de administrare si BVC 2015 

SAI Muntenia Invest S.A. SIF Muntenia 

  

finanțării pentru susținerea dezvoltării economice. Cu toate acestea, apetitul mediului privat pentru creditare este în 
continuare foarte redus, atât pe zona creditelor acordate companiilor, cât și pentru creditele acordate populației. 

Inflația se va menține sub 1% și în 2015, (0,8% la finalul lui 2014), mai ales în condițiile unui preț al petrolului scăzut în 
continuare și a unui an agricol bun, care nu va pune presiune pe prețurile produselor agroalimentare. 

Randamentele la titlurile de stat au continuat trendul descendent şi au atins noi minime istorice, diminuarea costului la 
care se împrumută statul venind pe fondul inflaţiei scăzute, al îmbunătăţirii percepţiei de risc privind România  (scăderea 
primelor de risc credit default swap CDS) şi ca urmare a cererii în creştere pentru titlurile româneşti. 

 

 

Randament titluri de stat pe 10 ani 

Dobânzile ROBID
3
 ROBOR care au scăzut foarte mult în 2014 se vor menține cel mai probabil sub 2% și în 2015. ROBID 

este important pentru administrarea subportofoliului de depozite bancare al SIF Muntenia, unul din obiectivele constante 
ale administrării portofoliului a fost obținerea de dobânzi la depozite mai mari decât ROBID. 

 

  

 

Conform prognozelor BNR, cursul euro/leu nu va ieși din zona de echilibru de plus/minus 5%, variația urmând a fi 
asemanatoare cu cea din 2014, adica între 4,3850 lei și 4,5350 lei pentru 1 euro, cu un scenariu de bază de stabilitate a 
cursului euro/leu in 2015 in jurul valorii de 4,5 lei pentru un euro si chiar o apreciere in urmatoarele luni. 

 

1.2.2 Piața de capital 

Piața de capital din România este în prezent clasificată ca piață de frontieră în indici precum Morgan Stanley Capital 
International (MSCI), și vrea să obțină statutul de piață emergentă. (programul STEAM). 

După cum se observă din graficele de mai jos, Bursa de Valori București a depășit criza, valoarea tranzacțiilor și 
capitalizarea bursieră sunt la același nivel sau peste cel din 2007, anul de maximă efervescență în activitatea bursieră de 
până acum. Trebuie să evidențiem faptul că această creștere nu are caracteristicile unei bule speculative, acțiunile nu sunt 

                                                                 

3
 (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobânzii la depozite atrase pe piața interbancară românească. 
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supraevaluate din punct de vedere al principalilor indicatori bursieri – PER, DIVY), iar capitalizarea bursieră a crescut pe 
fondul listărilor unor companii mari deținute majoritar de statul român. 

 

  

 

Principalul eveniment, din punct de vedere al impactului asupra portofoliului SIF Muntenia, în 2015, este desființarea 
pieței RASDAQ - companiile listate pe această piață vor trebui sa decida daca se transfera in piata principala a BVB, daca 
se transfera pe un sistem alternativ de tranzactionate, fie organizat de BVB, fie de SIBEX, sau daca vor deveni companii 
nelistate. Detalii în capitolul Administrarea subportofoliului acțiuni. 
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2 PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL SIF MUNTENIA 2015 

SIF Muntenia este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat, societate de 
investiții financiare de tip închis. 

Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legilor române ordinare și ale celor cu caracter special, incidente 
în materie de societăți de investiții financiare, precum și de prevederile actului său constitutiv.  

SIF Muntenia s-a constituit ca societate pe acțiuni în noiembrie 1996, prin reorganizarea şi transformarea Fondului 
Proprietății Private IV Muntenia, în temeiul Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în 
societăți de investiții financiare și este încadrată în categoria “Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC), în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu o politica de investiții diversificată.  

Principalele sale active sunt plasamente în acțiuni, cu grad mediu de risc și plasamente temporare de lichiditate în 
instrumente cu venit fix.  

 

Prin declarația sa de misiune SIF Muntenia a fost structurată ca “fond balansat diversificat”. 

 

Obiectivul general al administrării este menținerea SIF Muntenia ca un fond balansat diversificat, care să îmbine o 
creştere echilibrată a activului cu venituri moderate la un grad de risc mediu. 

 

2.1 OBIECTIVE STRATEGICE PRIORITARE PENTRU 2015 

 

Pentru atingerea acestui obiectiv se au în vedere următoarele: Urmărirea diversificării sectoriale în cadrul subportofoliului 
acțiuni, restructurarea participațiilor care îl compun pentru creșterea calității activelor, creșterea reprezentării în 
portofoliu a emitenților cu activitate în sectoare industriale performante din România, energetic, infrastructură, imobiliar 
comercial, medicamente - sectoare productive creatoare de valoare adăugată şi locuri de muncă; continuarea reducerii 
gradului de atomizare al portofoliului (mai multe participații semnificative, sub limita de circa 10% din activul total 
fiecare), dar cu posibilitatea de a depăși această limită în cazul apariției unor oportunități investiționale, coroborată cu 
vânzarea mai accelerată a participațiilor foarte mici/ fără perspective și /sau care nu oferă dividend. 

 

Continuarea procesului de restructurare a portofoliului si administrarea 
eficientă a acestuia astfel încât să fie asigurată creștere sustenabilă pe 
termen lung. 
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Pentru atingerea acestui obiectiv se au in vedere urmatoarele: 

 Punerea accentului pe investițiile în România; 

 Participarea la programele de privatizare care se vor derula în 2015, în condiții de profitabilitate; 

 Realizarea de investiții pe termen scurt cu rate de rentabilitate superioare inflației pentru protecția capitalului. În 
contextul reducerii dobânzilor care a început să se manifeste din 2013, amplificându-se în 2014, depozitele bancare 
nu mai sunt o prioritate, iar gestiunea lichidității va fi mult mai strictă, pe fondul creșterii diferențialului de 
randamente între alte investiții (mai riscante) și depozitele bancare. 

 

 

Directiva 61/2011 a Uniunii Europene (DAFIA) privind fondurile de investiţii alternative (FIA) stabileşte o procedură 
comună pentru managerii de fonduri alternative, prin care aceştia pot obţine o licenţă şi pot dezvolta operaţiuni 
transfrontaliere ale fondurilor de investiţii. Transpunerea deplină a Directivei privind administratorii de fonduri de 
investiţii alternative (AFIA) este în întârziere în România, și a făcut chiar obiectul unei notificări pentru întârziere din 
partea Comisiei Europene. Pe data de 18.03.2015, proiectul de lege care reglementează activitatea administratorilor de 
fonduri de investiţii alternative, a fost aprobat de Camera Deputaților (camera decizională), urmând să fie promulgat. 

Legislația care se va adopta va stabi cerinţe de autorizare, cerinţe de capital, cerinţe operaţionale privind managementul 
riscului şi al lichidităţii, cerinţe organizatorice inclusiv privind evaluarea activelor din portofoliul FIA, cerinţe privind 
depozitarea, cerinţe privind posibilitatea delegării funcţiilor AFIA, cerinţe privind transparența.  

SIF Muntenia va trebui fie să se alinieze acestei directive, fie să fie obiectul unei legi speciale care este în lucru la ASF, care 
să reglementeze separat SIF-urile și Fondul Proprietatea. 

  

Continuarea procesului investițional, cu accent pe investițiile în România și 
în acțiuni cotate. 

Continuarea procesului de aliniere a activității SIF Muntenia la legislația 
europeană. 
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2.2 ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI 

Activitatea de administrare a portofoliului se înscrie în cadrul legal specific, urmărind prevederile Directivelor europene în 
domeniul pieței de capital. Se are în vedere respectarea principiilor de prudențialitate specifice investițiilor financiare 
impuse de lege sau de organismele de reglementare, sau ca rezultat al experienței administratorului în acest domeniu. 

 

Administratorul va gestiona activele SIF Muntenia conform unei strategii investiționale active, bazată pe utilizarea 
adecvată a potențialului piețelor financiare autohtone și internaționale, urmărind securitatea, calitatea, lichiditatea si 
profitabilitatea activelor. 

Deşi portofoliul SIF Muntenia este format dintr-o varietate de instrumente financiare, acestea au următoarele 
caracteristici generale: 

 Sunt emise de emitenţi din România 

 Au un grad redus de complexitate  

La sfârșitul anul 2014, numai circa 6% din portofoliul SIF Muntenia a fost reprezentat de instrumente financiare mai 
complexe, cotate pe piețe reglementate de capital din Uniunea Europeană. Orizontul acestor investiții este destul de 
scurt, vor ajunge la maturitate în 2015 și 2016. Continuarea sau amplificarea acestui gen de investiții va depinde de 
condițiile generale de piață și de cerințele care vor fi stabilite pentru SIF Muntenia în cursul procesului de aliniere la 
legislația europeană în ceea ce privește investițiile permise și limitele investiționale.  

In administrarea portofoliului și în vederea atingerii obiectivelor, Administratorul Fondului are în vedere și impactul 
reglementărilor fiscale asupra alternativelor investiționale. 

În intreaga activitate investițională se vor aplica regulile prudențiale si procedurile de administrare a riscului, în vederea 
contracarării influențelor negative care pot să apară în 2015 datorită evoluțiilor adverse ale mediului economic.  

 

2.2.1 ALOCAREA ACTIVELOR. REBALANSĂRI.  

Structura de portofoliu, pe clasele sale mari, este adecvată în contextul actual. Rămâne în continuare ca prioritară 
reducerea participațiilor în acțiuni necotate și creșterea ponderii subportofoliului acțiuni cotate, o gestiune mai eficientă a 
lichidității și o diversificare a tipurilor de instrumente financiare deținute.  

 

 

 

Actiuni cotate; 61,6% 

Actiuni necotate; 15,0% 
Titluri de participare ale 

OPCVM; 12,1% 

Obligatiuni 

cotate; 4,4% 

Alte active; 2,1% 

Alte instrumente 

financiare; 1,9% 

Disponibilitati; 1,4% 

Depozite bancare ; 1,4% 
Obligatiuni necotate; 

0,1% 

Alocarea activelor la finalul 

lui 2014, % 
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Evaluarea activelor se realizează în conformitate cu regulamentele în vigoare emise de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară şi Regulile utilizate de către SAI Muntenia Invest pentru evaluarea instrumentelor financiare ale SIF Muntenia.  

În evaluarea activelor în anul 2015 și în raportările valorilor de activ total, activ net și VUAN, administratorul de portofo liu 
va utiliza în continuare estimări prudente

4
.  

 

2.3 POLITICA DE DIVIDEND 

Prin politica de dividend a SIF Muntenia, administratorul va urmări asigurarea unui echilibru între remunerarea 
acționarilor prin dividend şi necesarul de finanțare a achiziționării de noi instrumente financiare, în scopul asigurării 
creșterii valorii și calității activelor.  

 

2.4 ASIGURAREA LICHIDITĂȚII 

Activele lichide sunt, în principal (în ordine crescătoare a lichidității), titluri de participare ale OPCVM detinute pe termen 
scurt, titluri de stat și depozite bancare. 

Managementul prudent al riscului de lichiditate presupune menținerea de numerar suficient pentru activitatea curentă 
(cheltulieli de exploatare și cheltuieli fiscale), surse pentru investiții și distribuirea de dividende. 

Se urmăreşte asigurarea unei flexibilități cât mai mari din acest punct de vedere. În funcție de strategia generală stabilită 
și de estimarea necesarului de lichidități, administratorul va plasa resursele SIF Muntenia preponderent pe anumite clase 
de active și segmente ale piețelor, în funcție de anticipările sale, prin cumpărarea sau vânzarea de obligațiuni și 
instrumente monetare și cu venit fix, respectiv prin cumpărarea sau vânzarea de titluri de participare ale OPCVM și/sau 
AOPC autorizate la rândul lor să investească pe una sau mai multe clase de active, precum și prin constiturea de depozite 
bancare  

Se va mai urmări ca rentabilitatea să asigure cel puțin protejarea la inflație a sumelor aflate în această grupare de 
subportofolii.  

 

2.5 SUBPORTOFOLIUL ACȚIUNI 

Prioritatea activității de administrare, cu volumul cel mai mare de activitate, rămâne în continuare administrarea 
subportofoliului acțiuni, care reprezintă atât din punct de vedere al valorii de activ, cât şi din punct de vedere al 
veniturilor, cea mai importantă deținere a SIF Muntenia. 

 

În Monitorul Oficial nr. 774/24.10.2014 a fost publicată Legea nr 151/2014 privind clarificarea 
statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor 
mobiliare necotate care prevede obligarea companiilor ale căror acțiuni sunt tranzacţionate pe 
piața RASDAQ și pe piața valorilor mobiliare necotate dar tranzacționate de pe Bursa de Valori 
București să decidă în AGA dacă se muta la cota unei piețe reglementate, dacă se transferă pe un 
sistem alternativ de tranzacţionare (ATS) sau daca devin societăţi închise.  

SIF Muntenia are participații semnificative în categoriile "societăți cotate pe piața RASDAQ" și 
"necotate dar tranzacționate" pe BVB.  

Din acest punct de vedere, 2015 va fi un an de tranziție, procesul de transfer de pe RASDAQ pe un ATS sau de  delistare se 
va desfășura pe tot parcursul anului. Administratorul va urmări apărarea intereselor SIF Muntenia în procesele de 
delistare, obținerea de prețuri reale ale participațiilor precum și încasarea sumelor cuvenite. 

                                                                 

4
 De exemplu, pentru calculul valorii activului total al SIF Muntenia, SAI Muntenia Invest utilizează pentru societățile aflate 

în insolvență la care nu a fost aprobat un plan de restructurare valoarea zero pentru valoarea de activ, fără a utiliza 
“valoarea justă stabilită de către un evaluator independent” permisă de către Dispunerea de măsuri 23/2012 pentru genul 
respectiv de participații, în scopul prezentării către investitori a unei estimări cât mai prudente a valorii activelor SIF 
Muntenia. 
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Aplicarea acestei legi va avea efecte și asupra încadrării portofoliului SIF Muntenia în prevederile art. 188 din 
Regulamentul CNVM nr. 15/2004, în ceea ce privește indicatorul “Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare 
neadmise la tranzacționare” care, pentru AOPC, ar trebui să fie inferior valorii de 20%. 

 

Directii de acțiune în administrarea subportofoliului acțiuni 

 Creșterea ponderii participațiilor la societăți cotate pe piețe reglementate, cu lichiditate a tranzacțiilor; reducerea 

ponderii la participații ale căror titluri nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate de capital. Identificarea și 

valorificarea oportunităților oferite de piețele reglementate de capital pentru investiri/dezinvestiri pe termen scurt și 

mediu prin selecția unor emitenți cu perspective de creștere în raport cu prețurile de tranzacționare sau cu evaluările 

disponibile; 

 Identificarea unor firme solide, mail ales din categoria “consumer cyclical”, la care pot fi achiziționate acțiuni în 

punctele de minim ale ciclului economic, spre a se constitui în rezerve de creștere după demararea noului ciclu 

economic (direcție de acțiune ofensivă); 

 Identificarea unor firme solide, “consumer noncyclical” care să ofere dividende relativ constante și în timp de criză 

(direcție de acțiune defensivă), cu atenție pe contextul macroeconomic pentru a evita o posibilă bulă pe sectorul 

respectiv; 

 Gestionarea prioritară a expunerilor mari; 

 Participarea la privatizările de pe Bursa de Valori București a societăților deținute de stat, în condiții de atractivitate a 

prețurilor; 

 Accelerarea reducerii numărului și a ponderii în total portofoliu a societăților definite a fi cu caracter rezidual (rămase 

în portofoliu de la FPP IV Muntenia), respectiv societățile nelistate care nu prezintă potențial de creștere pe termen 

mediu/lung, asigurându-se astfel creșterea calității activelor; 

 Promovarea la cotare pe piața reglementată de capital la societăți la care SIF Muntenia deține o influență 

semnificativă și care vor îndeplini condițiile de admitere la cotă. 

 

Acțiuni întreprinse în aplicarea Legii 151/2014 cu privire la piața RASDAQ 

De la începutul anului 2015 și până la data întocmirii acestui material, administratorul SIF Muntenia a propus și susținut  
pentru toate societățile la care SIF Muntenia este acționar majoritar efectuarea demersurilor pentru listare la cota unui 
ATS, așteptându-se acum avizul ASF. 

SIF Muntenia deține în portofoliu participații minoritare la 46 de sociatăți cotate pe RASDAQ și la două societăți care se 
tranzacționează pe piața acțiunilor necotate. Până la data întocmirii acestui material, au convocat AGA 43 de societăți 
(până la data limită 38 de societăți, cu întârziere 8 societăți), care au decis în cea mai mare parte să treacă pe ATS. La 
societățile care au votat clar pentru delistare sau nu au convocat AGA în termenul legal SIF Muntenia depune cerere de 
retragere. 

Cele două societăți care se tranzacționează pe piața acțiunilor necotate au desfășurat AGA în termenul legal, fără însă a 
lua o hotărâre clară. 
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2.6 ALTE SUBPORTOFOLII 

 

2.6.1 SUBPORTOFOLIUL OBLIGAȚIUNI 

Valoarea acestui subportofoliu este în continuare foarte redusă, deși în anul 2014 a înregistrat o creștere destul de 
substanțială. 

Nu se întrevede în anul 2015 o altă creștere spectaculoasă a valorii acestui subportofoliu, în primul rând din cauza ofertei 
reduse de pe piața românească de capital pentru obligațiuni care să corespundă obiectivelor investiționale urmărite. 

Obligațiunile corporative sau suverane internaționale cu rating ridicat au avut în 2014 și vor avea în 2015 (pe fondul 
efectelor programelor de relaxare cantitativă lansate mai înainte în SUA și, mai apoi, în Uniunea Europeană) dobânzi 
extrem de mici, fapt care nu le face eligibile în cadrul politicii de investiții care va fi urmarită în 2015 pentru realizarea 
profitului țintă din BVC. 

În administrarea acestui subportofoliu se vor urmări: 

 Investirea în obligațiuni pe termen cel mult mediu (maturitate sub 5 ani) acolo unde nu există o piață secundară de 
tranzacționare a acestora care să fie stabilă și lichidă; 

 În nici un caz investirea în obligațiuni pe termen foarte lung- peste 10 de ani- având în vedere rolul acestui 
subportofoliu în economia portofoliului global al SIF Muntenia și condițiile generale economice; 

 

2.6.2 SUBPORTOFOLIUL TITLURI DE PARTICIPARE DEȚINUTE PE TERMEN LUNG ȘI SCURT 

Titlurile de participare la OPCVM contribuie la reducerea riscului general al portofoliului prin diversificare și asigură 
accesul la segmente ale pieței financiare și de investiții care nu puteau fi accesate în mod direct din motive de 
reglementare sau de costuri. 

 

Direcții de acțiune  

 Analiza periodică și rebalansarea participațiilor în funcție de așteptările macroeconomice și de profilele și portofoliile 
fiecărei participații; 

 Acordarea de prioritate fondurilor deschise în raport cu cele închise pentru profile similare de investiție; 

 Marcarea profiturilor în condiții de comisioane minime; 

 Investirea în fonduri administrate de SAI cu reputație și istoric bun al performanțelor; 

 Identificarea de noi titluri de participare cu potențial de creștere. 

 

2.6.3 SUBPORTOFOLIUL DEPOZITE BANCARE 

Ca reguli generale, se pot constitui depozite bancare la instituții de credit, rambursabile la cerere sau care oferă dreptul 
de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în 
România ori într-un stat membru sau, în situația în care acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supuse unor reguli 
prudențiale evaluate de catre CNVM/ASF ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană. 

Administrarea subportofoliului de depozite bancare se subsumează, în primul rând, cerințelor enunțate în capitolul 2.4 
ASIGURAREA LICHIDITĂȚII. 

 

Direcții de acțiune  

 Obținerea unei dobânzi medii a depozitelor SIF Muntenia peste BUBID la lună; 

 Protecția împotriva inflației; 

 Dispersia sumelor plasate la bănci urmând regulile de prudențialitate. 
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2.7 GUVERNAREA CORPORATIVĂ 

2.7.1 GUVERNAREA CORPORATIVĂ A SIF MUNTENIA 

Administratorul SIF Muntenia consideră că respectarea Codului de Guvernare Corporativă asigură acuratețea şi 
transparența procesului decizional al societății şi permite acces egal pentru toți acționarii la informațiile relevante, ceea 
ce asigură creşterea gradului de atractivitate pentru SIF Muntenia. 

Site-ul www.sifmuntenia.ro conține informații cu privire la politica de guvernare corporativă a SIF Muntenia SA: 

 Lista membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor; 

 Lista membrilor Consiliului de Administrație şi ai Conducerii executive a SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF 
Muntenia SA; 

 Actul constitutiv al SIF Muntenia actualizat; 

 SIF Muntenia a adoptat și se conformează în mod voluntar Codului de guvernanță corporativă al Bursei de Valori 
București (pentru anul 2015, este așteptată rescrierea codului de guvernanță corporativă a BVB, care va lua în 
considerare standardele internaționale în materie și va urmări alinierea la cadrul legal nou apărut în România și 
Uniunea Europeană). 

 

2.7.2 GUVERNAREA CORPORATIVĂ A PARTICIPAȚIILOR 

O guvernare performantă a participațiilor implică, din partea administratorului SIF Muntenia: 

 Exercitarea drepturilor conferite, prin lege sau actul constitutiv, de valorile mobiliare deținute; 

 Participarea activă la luarea unor decizii strategice la nivelul societăților, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

 Participarea la selectarea şi numirea managementului emitenților şi urmărirea şi evaluarea periodică a 
performanțelor acestuia. Abordarea de management va fi bazată pe descentralizare, răspundere şi transparență, într-
un mediu în care să existe un set fundamental de valori împărtăşite, obiective clar definite pentru fiecare activitate şi 
o infrastructură comprehensivă pentru ghidarea şi controlul progresului şi realizărilor; 

 Exercitarea unui control adecvat asupra conducerii societăților pentru verificarea modului de asumare a 
responsabilității manageriale; 

 Responsabilizarea managementului societăților pentru susținerea intereselor firmei, pentru aplicarea strategiei 
comune de dezvoltare; 

 Stabilirea unor criterii de urmărire şi raportare periodică de către Consiliul de Administrație şi conducerea executivă a 
performanțelor economico-financiare şi a aspectelor deosebite semnalate în activitatea societăților; 

 Asigurarea concordanței dintre dinamica caracteristicilor managementului fiecărei societăți şi modificările produse în 
mediul ambiant al acestuia; 

 Imprimarea unui dinamism accentuat activităților fiecărei societăți pentru facilitarea unor performanțe economice 
superioare; 

 Implicarea în funcționarea eficientă şi dezvoltarea sistemului de relații şi armonizarea intereselor acționarilor proprii 
fiecărei societăți; 

 

2.7.3 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A CORPORAȚIEI 

SIF Muntenia desfăşoară permanent activități privind responsabilitatea socială a companiei, în fiecare an  sprijinind în 
mod direct sau prin intermediul fundațiilor/asociațiilor specializate, categoriile defavorizate din comunitatea unde îşi 
desfăşoară activitatea. Societatea contribuie şi la susținerea acțiunilor stiințifice, culturale, sportive, medicale, educative, 
de mediu, evenimente de interes național sau zonal.  

SAI Muntenia Invest a decis ca, în activitatea de administrare a portofoliului SIF Muntenia să NU investească în 
producerea de alcool, tutun, armament, jocuri de noroc. Chiar dacă aceste ramuri au profit substanțial, riscurile şi 
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problemele sociale pe care le implică sunt mari, iar prin această decizie ne exprimăm, deasemenea, responsabilitatea 
socială a corporației. 

 

2.7.4 RELAȚIA CU ACȚIONARII ȘI INSTITUȚIILE PIEȚEI DE CAPITAL 

Relatia cu acționarii acționează ca o interfață de informații şi comunicare între conducerea companiei şi piețele de capital, 
asigurând o bună comunicare a informațiilor strategice, financiare şi operaționale către comunitatea financiară. 

Obiectivul nostru este să furnizăm acționarilor noştri şi comunității financiare informații actualizate şi complete în 
legătură cu rezultatele financiare, oferind o perspectivă corectă asupra activității, urmărind o politică de transparență, 
bazată pe dialog. 

Obligațiile de transparență, raportare și informare ale acționarilor vor fi respectate și asigurate prin comunicate de presă 
distribuite în ziare cu profil financiar de acoperire națională, prin publicarea raportărilor periodice și continue a 
informațiilor furnizate în sistem electronic atât pe site-ul web propriu www.sifmuntenia.ro, cât și pe sistemul electronic al 
pieței de capital pe care acțiunile SIF Muntenia sunt cotate, prin informarea ASF prin raportări conform prevederilor 
legale, prin desfășurarea unei activități de corespondență scrisă și electronică cu acționarii, prin asigurarea de informații 
telefonice prin intermediul unui Serviciu de relații cu acționarii dedicat, organizat de către SAI Muntenia Invest S.A. 

Obligații instituționale de diseminare și raportare in relația cu instituțiile pieței de capital: 

 Raportările periodice către ASF și BVB; 

 Raportările și/sau comunicatele curente către ASF și continue către BVB; 

 Raportările lunare către BNR/ASF în conformitate reglementările în vigoare. 

 

Pe data de 8 ianuarie 2015, a apărut Legea 10/2015 Legea de aprobare a ordonanţei 32/2012, care aduce modificări Legii 
pieţei de capital 297/2004. În aplicarea prevederilor Legii 10/2015, SIF Muntenia a modificat în actul constitutiv 
cvorumurile necesare pentru validitatea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor la cvorumurile 
prevăzute în legea societăţilor, Legea 31/1990. Modificările actului constitutiv au fost avizate de ASF prin Avizul 
70/26.02.2015. 

Modificarea legislativă mai susmenționată crează posibilitatea de a lua decizii importante, de competența adunării 
generale extrordinare a acționarilor, care, înainte de modificarea cadrului legislativ nu erau fezabile. 
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3 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2015 

 

Aplicarea Instrucţiunii nr. 2/2014 a ASF privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către 
entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul 
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare a fost amânată de către ASF pentru anul 2016, prin Decizia adoptată de către 
Consiliul ASF din data de 26.02.2015 

În condițiile amânării aplicării IFRS, Bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit în conformitate cu RAS, în lei, folosind 
informațiile disponibile la această dată. Taxele, impozitele, comisioanele și contribuțiile au la bază nivelurile din 
prevederile legale în vigoare la data întocmirii. 

Instrumentele financiare sunt reflectate la cost, iar veniturile sunt nete. 

Nu au fost estimate elemente pentru care nu există informații certe sau anticipații raționale.  

Ca și în anii anteriori, în construcția BVC nu au fost făcute estimări pentru veniturile sau cheltuielile din ajustări de valoare 
aferente investițiilor financiare deținute pe termen scurt a căror variație se reflectă prin contul de profit și pierdere, 
precum și pentru veniturile sau cheltuielile cu provizioanele. 

 

VENITURI 

Estimările pentru elementele de venituri sunt conservatoare, țin seama de armonizarea obiectivelor pe termen scurt, (ex. 
de asigurare a unui dividend pentru acționari conform politicii de dividende) cu obiectivele pe termen lung (realizarea de 
investiții și restructurarea portofoliului, în limitele legale și în funcție de fondurile rămase la dispoziția SIF Muntenia după 
distribuirea de dividende către acționari). 

Venituri din dividende 

Veniturile din dividende sunt înregistrate la valoarea netă, atât în BVC, cât și în contul de profit și pierdere. Nu se 
inregistreaza venituri din dividende pentru acțiunile primite gratuit atunci când acestea sunt distribuite proporțional 
tuturor acționarilor. 

Venituri din tranzacții cu valori mobiliare 

Veniturile din tranzacțiile cu valori mobiliare cuprind atât veniturile realizate din vânzarea de acțiuni cât și veniturile 
obținute din tranzacții cu titluri de participare la OPCVM și alte instrumente financiare.  

Veniturile obținute din tranzacții vor fi cele mai importante cantitativ, se estimează a fi realizate în mod preponderent  
prin tranzacții cu acțiuni pe piețe reglementate de capital. 

În mod particular pentru anul 2015, o parte din veniturile din tranzacții cu valori mobiliare vor avea ca origine procesele 
de delistare ale unor societăți care fuseseră cotate pe RASDAQ. 

Venituri din titluri de plasament 

Aceste venituri sunt aferente obligațiunilor aflate în portofoliul SIF Muntenia. Nu au fost luate în considerare venituri 
obţinute din titluri de plasament noi, achiziţionate în anul 2015. 
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Venituri din piața monetară 

Disponibilitățile bănești vor fi plasate preponderent în depozite pe termen scurt, în lei și valută. Veniturile estimate 
corespund unei dobânzi medii anuale în scădere față de anii anteriori, pe fondul reducerii deobânzilor la depozitele 
bancare în lei. Estimările pot diferi de realizat în funcție de evoluția ratelor dobânzilor pe piața monetară. 

 

CHELTUIELI  

Principala grijă a administratorului SIF Muntenia este aceea de conservare a valorilor existente în portofoliu și de 
reducere a cheltuielilor. 

Cheltuieli cu administrarea, comisioane și taxe 

Cheltuielile cu administrarea reprezintă comisionul fix anual al administratorului în conformitate cu contractul de 
administrare în vigoare. 

Comisioane și taxe 

La dimensionarea nivelului comisioanelor percepute de ASF, BVB, băncile prin care se derulează operațiuni de încasări și 
plăți sau la care se constituie depozite bancare, SSIF-urile prin care se efectuează tranzacții, taxele poştale, cele de timbru 
şi cele judiciarea s-a ținut seama de mărimea activului net, estimarea evoluției cu trend crescător a pieței de capital, 
creșterea complexității activității pe fondul alinierii la reglementările europene. 

Realizarea tranzacțiilor previzionate prin BVC presupune costuri cu intermediarii, (SSIF, firme de avocatură, evaluatori, 
consultanți, etc) care nu pot fi previzionate cu precizie, iar în cazul unui volum ridicat al tranzacțiilor pot duce la depășirea 
nivelului bugetat pentru acest element. 

În cursul selectării furnizorilor de servicii financiare (bănci furnizoare de instrumente financiare și servicii, intermediari pe 
piețele de capital, etc), Administratorul va avea în vedere siguranța și interesele acționarilor, precum și situația financiară 

a instituțiilor financiare partenere.  

 

Cheltuieli cu furnizorii de servicii  

Aceste cheltuieli cuprind contravaloarea tuturor contractelor de prestări servicii încheiate de SIF Muntenia ca, de 
exemplu, cel cu BRD pentru serviciile de depozitare şi custodie, cel cu Depozitarul Central pentru serviciile de ținere a 
registrului acționarilor, cel cu auditorii financiari sau interni, etc.  

Alte cheltuieli includ diferențe de curs valutar, cheltuielile cu Consiliul reprezentanților acționarilor (CRA), finalizări 
insolvențe judiciare.  

 

 

REZULTATUL BRUT/OPERAȚIONAL 

Profitul operațional brut (fără a lua în considerare influența provizioanelor sau a ajustărilor de valoare) estimat pentru 
anul 2015 este mai mic cu circa 3,09% decât cel prevăzut pentru anul 2014. Obținerea acestui profit va permite 
îndeplinirea politicii de dividend care a fost prezentată în Programul de administrare.  
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BUGET DE VENITURI SI 

CHELTUIELI 2015 

 

 BVC 2014 BVC 2015 Variație procentuală 

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 108.100.000 105.600.000 -2,31% 

Dividende 10.000.000 13.500.000 35,00% 

Din tranzacții valori mobiliare   95.000.000 90.000.000 -5,26% 

Din titluri de plasament    100.000 100.000 0,00% 

Din piața monetara                 2.000.000 1.000.000 -50,00% 

Alte venituri                        1.000.000 1.000.000 0,00% 

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 27.200.000 27.200.000 0,00% 

Administrare SAI Muntenia Invest 17.400.000 17.400.000 0,00% 

Comisioane si taxe   2.300.000 2.500.000 8,70% 

Finalizari insolvente judiciare 1.000.000 1.000.000 0,00% 

Furnizorii de servicii 2.000.000 2.000.000 0,00% 

Alte cheltuieli financiare      2.500.000 2.500.000 0,00% 

Cheltuieli CRA 2.000.000 1.800.000 -10,00% 

REZULTAT OPERATIONAL 80.900.000 78.400.000 -3,09% 

 

 

 

SIF MUNTENIA SA prin administratorul său 

SAI MUNTENIA INVEST SA 

Președinte al Consiliului de Administrație 

Gheorghe Dănuț Porumb 

 


