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Anexa nr.IV.1 
 

 Societatea de administrare  
CUI: 
 
 
Data de referinţă: 

Informaţii privind fondurile de 
investiţii neînregistrate la ASF2): 

Denumire: 
CUI: 
Adresa: Localitate:                            Judeţ/Sect. 
              Str.                                       Nr. 

                 Căsuţa poştală:                    Cod poştal: 
    

                  Cod atribuit de BNR: 
 Fondul de investiţii pentru care se raportează 

Număr de înregistrare în Registrul ASF1): 
  
 

Politica de investiţii3) (Cod): 
Structura4) (Cod): 

    
 
 
 

Situaţia activelor şi pasivelor fondurilor de investiţii 
                     - unităţi -  

Cod 
rând Active/Pasive 

Cod 
Scadenţă 

 

Cod ISO*) 
Ţară 

Cod 
Sector 

instituţional 

Cod ISO 
Monedă 

Valoarea totală, 
inclusiv creanţa 
/datoria ataşată 

Creanţa/datoria 
ataşată 

0 A B C D E F G 
 ACTIVE       

A1 Numerar xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxx 
A2 Depozite transferabile xxxxxxx      
A3 Alte depozite       
A4 Credite acordate       
A5 Titluri de natura datoriei       

 Participaţii, din care:       
A6a   - acţiuni cotate xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 
A6b   - acţiuni necotate xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 
A6c   - alte participaţii xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 
A7 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară xxxxxxx  xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxx 
A8 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii xxxxxxx  xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxx 
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A9 Instrumente financiare derivate xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 
A10 Active nefinanciare (inclusiv active fixe) xxxxxxx  xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxx 
A11 Credite comerciale şi avansuri acordate xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 
A12 Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale şi 

avansuri 
xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 

A13 Alte active xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxx 
 PASIVE       

P1 Credite şi depozite atrase       
P2 Acţiuni/unităţi de fond ale fondului de investiţii xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 
P3 Instrumente financiare derivate xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 
P4 Titluri de natura datoriei emise       
P5 Credite comerciale şi avansuri primite xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 
P6 Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale şi 

avansuri 
xxxxxxx     xxxxxxxxxxxx 

P7 Alte pasive xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxx 
*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului 
 
1) Se va completa de către fondurile de investiţii care au obligaţia înregistrării la ASF 
2) Se va completa de către fondurile de investiţii care nu au obligaţia înregistrării la ASF 
3) Se va completa de către fondurile de investiţii care nu au obligaţia înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr.3 din anexa nr.IV.5 
4) Se va completa de către fondurile de investiţii care nu au obligaţia înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr.4 din anexa nr.IV.5 
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Tabelul 1 
 

Societatea de administrare  
CUI: 

 

  
Data de referinţă: 

   
 Fondul de investiţii pentru care se raportează 

Număr de înregistrare în Registrul ASF1): 
 
 

 

Monede necotate de Banca Naţională a României şi cursul de schimb utilizat 
 

Nr.
crt. Cod ISO moneda Cursul de schimb 

Monedă/RON 
0 A B 
1   
2   

. . .   



 

  

 

Anexa nr.IV.1A 
Societatea de administrare 
CUI: 

 

Data de referinţă: 
 
Fondul de investiţii pentru care se raportează  
Număr de înregistrare în Registrul ASF1): 

 

 
 
 

Situaţia titlurilor de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report  
                    - unităţi -  

Cod 
rând Active 

Cod 
Scadenţă 

 

Cod 
ISO*) 
Ţară 

Cod 
Sector 

instituţional Cod ISO 
Monedă 

Valoarea 
totală, inclusiv 
creanţa ataşată 

Creanţa 
ataşată 

Ajustări din 
reevaluare 
datorate 

variaţiilor 
preţului 

0 A B C D E F G H 
 ACTIVE        

A5 Titluri de natura datoriei        
 Participaţii, din care:        

A6a - acţiuni cotate xxxxxxx     xxxxxx  
A6b - acţiuni necotate xxxxxxx     xxxxxx  
A6c - alte participaţii xxxxxxx     xxxxxx  
A7 Acţiuni/unităţi de fond ale 

fondurilor de piaţă monetară 
xxxxxxx  xxxxxxx   xxxxxx  

A8 Acţiuni/unităţi de fond ale 
fondurilor de investiţii 

xxxxxxx  xxxxxxx   xxxxxx  



 

  

 

Anexa nr.IV.2 
Societatea de administrare 
CUI: 

 

Data de referinţă: 
 
Fondul de investiţii pentru care se raportează  
Număr de înregistrare în Registrul ASF1): 

 

 
 
 
 
 

Situaţia principalelor active şi pasive în echivalent lei 
                 - echivalent lei -  

Cod  
rând Active/Pasive Valoarea totală, inclusiv 

creanţa/datoria ataşată 
Creanţa/datoria 

ataşată 
0 A B C 

A0 Total active, din care:   
A1  Numerar  xxxxxxxxxxxxx 
A2  Depozite transferabile   
A3  Alte depozite   
A4  Credite acordate   
A5  Titluri de natura datoriei   

 A6 Participaţii  xxxxxxxxxxxxx 
A7 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară  xxxxxxxxxxxxx 

 A8 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii  xxxxxxxxxxxxx 
 A9 Instrumente financiare derivate  xxxxxxxxxxxxx 
A10 Active nefinanciare (inclusiv active fixe)  xxxxxxxxxxxxx 
A11 Credite comerciale şi avansuri acordate  xxxxxxxxxxxxx 
A12 Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale şi 

avansuri 
 xxxxxxxxxxxxx 

A13 Alte active  xxxxxxxxxxxxx 
P0 Total pasive, din care:   
P1  Credite şi depozite atrase   
P2  Acţiuni/unităţi de fond ale fondului de investiţii  xxxxxxxxxxxxx 
P3  Instrumente financiare derivate  xxxxxxxxxxxxx 
P4  Titluri de natura datoriei emise   
P5  Credite comerciale şi avansuri primite  xxxxxxxxxxxxx 
P6  Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale şi 

avansuri 
 xxxxxxxxxxxxx 

P7  Alte pasive  xxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

 



 

  

 

 

Anexa nr.IV.3 
 

 
Societatea de administrare 
CUI: 

 

  Data de referinţă: 
 
Fondul de investiţii pentru care se raportează  
Număr de înregistrare în Registrul ASF1): 

 
 

 

 
 

Ajustări din reevaluare datorate variaţiilor preţului  
- unităţi -  

Cod 
rând Active/Pasive Cod 

Scadenţă 
Cod ISO*) 

Ţară 
Cod 

Sector instituţional 
Cod ISO 
Monedă Valoare 

0 A B C D E F 
 ACTIVE      

A4 Credite acordate      
A5 Titluri de natura datoriei      

 Participaţii, din care:      
A6a   - acţiuni cotate xxxxxxx     
A6b   - acţiuni necotate xxxxxxx     
A6c   - alte participaţii xxxxxxx     
A7 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară xxxxxxx  xxxxxxxxxxx   
A8 Acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de investiţii xxxxxxx  xxxxxxxxxxx   
A9 Instrumente financiare derivate xxxxxxx     
A10 Active nefinanciare (inclusiv active fixe) xxxxxxx  xxxxxxxxxxx   

 PASIVE      
P1 Credite şi depozite atrase      
P2 Acţiuni/unităţi de fond ale fondului de investiţii xxxxxxx     
P3 Instrumente financiare derivate xxxxxxx     
P4 Titluri de natura datoriei emise      

*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului 
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Anexa nr.IV.4 
 
Societatea de administrare 
CUI: 

 

  Data de referinţă: 
 
Fondul de investiţii pentru care se raportează  
Număr de înregistrare în Registrul ASF1): 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Situaţia emiterilor şi răscumpărărilor de acţiuni/unităţi de fond ale fondului de investiţii 
 

 
                               - echivalent lei - 

Cod 
rând 

Pasiv Valoare  

0 A B 
          Acţiuni/unităţi de fond ale fondului de investiţii, din care: 
P2A    Emiteri de acţiuni/unităţi de fond  
P2B    Răscumpărări de acţiuni/unităţi de fond  
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Anexa nr.IV.5 
 
Tabelul 1 
 

Codurile atribuite coloanei Cod scadenţă, pe instrumente financiare şi intervale de scadenţă 
 

 

Instrumentul financiar Durata iniţială ( S ) 
S  ≤  1 an 1 an < S ≤ 5 ani S  > 5 ani 

Credite acordate 1 4 5 
Credite şi depozite atrase 1 4 5 

X Durata iniţială / scadenţa la emitere ( S ) 
S  ≤  1 an 1 an < S ≤ 2 ani S  > 2 ani 

Alte depozite 1 2 3 
Titluri de natura datoriei 1 2 3 
Titluri de natura datoriei emise 1 2 3 

ă şi Financiară 

Tabelul 2 

Codurile atribuite coloanei Cod sector instituţional 

 

Cod Sectorul instituţional 

S11 Societăţi nefinanciare 

 S121 Banca centrală 

S122 Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 

S123 Fonduri de piaţă monetară 

S124 Fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară 

S125 
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de 

pensii 

S126 Auxiliari financiari 

S127 Instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare 

S128 Societăţi de asigurare 

S129 Fonduri de pensii 

 S1311 Administraţia centrală 

 S1312 Administraţiile statelor federale 

 S1313 Administraţiile locale 

 S1314 Administraţiile de securitate socială 

S14 Gospodăriile populaţiei 

S15 Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 
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Tabelul nr.3 

Clasificarea în funcţie de politica de investiţii  

a fondurilor de investiţii care nu au obligaţia înregistrării la ASF 

Nr. 
crt. Denumire Cod Descriere 

1 Fond de plasament în 

acţiuni (equity fund) 

FA Fond de investiţii care investeşte în principal  în participaţii. 

2 Fond de plasament în 

obligaţiuni (bond fund) 

FO Fond de investiţii care investeşte în principal  în titluri de 

natura datoriei. 

3 Fond mixt (mixed fund) FB Fond de investiţii care investeşte atât în participaţii, cât şi în 

obligaţiuni, fără a avea o politică prevalentă în favoarea 

vreunui instrument . 

4 Fond imobiliar (real 

estate fund) 

FR Fond de investiţii care investeşte în principal  în bunuri  

imobiliare. 

5 Fond de hedging (hedge 

fund) 

FH Orice organisme de plasament colectiv, indiferent de 

structura legală conform legilor naţionale, care aplică strategii 

de investiţii relativ libere în vederea obţinerii de venituri 

pozitive în termeni absoluţi, şi ai căror manageri, pe lângă 

onorariile de management, sunt remuneraţi în funcţie de 

rentabilitatea fondului. Fondurile de hedging au puţine 

restricţii cu privire la tipurile de instrumente financiare în care 

pot investi; ele pot folosi, în mod flexibil, o gamă variată de 

tehnici financiare, care implică un efect de levier (leverage), o 

vânzare short sau orice alte tehnici. Această categorie cuprinde 

de asemenea fonduri care investesc în alte fonduri de hedging, 

cu condiţia de a se încadra în rest în cerinţele de mai sus.  

6 Alt fond (other fund) AF Fond de investiţii altul decât fondurile de obligaţiuni, fondurile 

de acţiuni, fondurile mixte, fondurile imobiliare şi fondurile de 

hedging. 

Notă: criteriile pentru clasificarea fondurilor de investiţii în una din categoriile enumerate se deduc din 

prospectul de ofertă publică, regulile fondului, actele de constituire, legile şi normele de aplicare 

consacrate, documentele de subscriere sau contractele de investiţii, documentele de marketing sau orice 

alte declaraţii având un efect analog. 
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Tabelul 4 

Structura fondurilor de investiţii din categoria Fonduri de investiții Alternative care nu au 

obligaţia înregistrării la ASF*) 

 

Nr. 
crt. Structura Cod Descriere 

1. Societate cu capital 
variabil 

SV un acord limitat de acţiuni. Principala caracteristică este 

uşurinţa cu care instituţia poate răscumpăra sau rambursa 

capitalul social subscris. Capitalul social subscris vărsat 

trebuie să fie mereu egal cu valoarea netă a activelor de bază. 

Acţionarii unei societăţi cu capital variabil se bucură de 

răspundere limitată. 

2. Societate în 
comandită 

SC un acord care asigură o participare cu răspundere limitată, dar 

care este un mijloc transparent pentru impozitarea 

investitorilor, adică fiecare asociat este impozitat direct 

pentru cota sa de investiţii suport. În plus, capitalul atras 

poate fi returnat uşor investitorilor când au fost realizate 

profituri pe baza unei investiţii individuale. 

3. Fond de investiţii 
neînregistrat 

FN un fond de investiţii neînregistrat la ASF 

4. Neînregistrat NI o instituţie neînregistrată 
5. Alta AL Niciuna din definiţiile anterioare nu se aplică 

*) Conform Orientării (UE) 2018/876 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2018 privind Registrul de 

date privind instituțiile şi companiile afiliate (BCE/2018/16), Anexa 1, Partea 1. 
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