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1. Repere generale ale mediului macroeconomic in care SIF Moldova SA isi va desfasura activitatea 
Strategia de dezvoltare a SIF Moldova SA in 2007-2009 este elaborata avand ca reper fundamental 

stabilitatea legislatiei incidente activitatii specifice derulata de SIF-uri, armonizarea cu directivele europene 
realizata prin Legea 297/2004 si prin reglementarile secundare elaborate de CNVM fiind finalizata. 
Societatile de investitii financiare nu sunt supuse unor reglementari comunitare; CNVM a  incadrat SIF-
urile ca AOPC cu o politica de investitii diversificata, conform  art. 188 din Regulamentul CNVM nr.  
15/2004. 

Activitatea investitionala a SIF Moldova SA este fundamentata tinand cont si de previziunile 
guvernamentale ale evolutiei mediului macroeconomic in ceea ce priveste sectoarele cu potential de 
dezvoltare si masurile de sustinere ale acestora de catre stat (ex: domeniile ce genereaza  produse cu bazin 
de resurse naturale,  produse cu valoare adaugata mare). 

La structurarea portofoliilor SIF Moldova SA s-au luat in considerare si urmatoarele  evenimente 
apreciate cu un nivel de impact semnificativ in stabilirea strategiilor: 
1. Stadiul si tendintele  pietei  reglementate  si a sistemului alternativ de tranzactionare; efectul acestei 

reorganizari in portofoliul de actiuni va fi inregistrarea unei  diminuari  a societatilor admise la 
tranzactionare pe o piata reglementata si trecerea acestora pe ATS sau retragerea de la tranzactionare, cu 
modificarea adecvata a activului net; 

2. Calificativul de "investment grade" pentru Romania, ceea ce inseamna capitaluri atrase de forta de 
munca ieftina si de oportunitatile oferite de intrarea Romaniei in UE in 2007, precum si  capitaluri 
speculative, cu efecte asupra activitatii investitionale a SIF (va creste concurenta  capitalului pe piata 
bursiera, in masura in care acest capital va fi interesat de ofertele primare, suprasubscrierea va scadea 
nivelul de rentabilitate al plasamentului); 

3. Aderarea la  UE, prognozata pentru 01.01.2007, va influenta activitatea SIF Moldova SA in sens  
• pozitiv – armonizarea cu legislatia comunitara va induce incredere investitorilor straini, ceea ce 

poate avea ca efect intrarea in actionariatul SIF a unor investitori institutionali, investitori 
caracterizati de detineri pe termen mediu/lung si de un nivel ridicat al cunostintelor in mediul de 
afaceri 

• negativ – activitatea societatilor din portofoliu va suferi din punct de vedere  al rezultatului 
financiar; vor fi costuri pentru suportarea cerintelor de mediu si tehnologice care vor avea drept 
consecinta pentru SIF, ca actionar al acestor societati, nerepartizarea de dividende in primii ani. 

4. Liberalizarea contului de capital cel mai tarziu la data aderarii are drept consecinta alinierea 
bonificatiilor monetare cu cele din piata UE. 

5. Este luata in calcul tinta de inflatie anuntata de BNR de  4% pentru  2007, 3% pentru 2008, 3% pentru 
2009. 

 
2. Obiectivele generale institutionale ale  SIF  Moldova  SA 

Obiectul de activitate definit in actul constitutiv al societatii precizeaza obiectivele generale si cele 
derivate pe care trebuie sa si le asume si sa le dimensioneze SIF Moldova SA. 

Obiectivul principal al SIF Moldova SA, caruia i se subordoneaza intreaga activitate pe care o 
desfasoara, este de a proteja proprietatea celor cca. 9 milioane de actionari si de a maximiza valoarea  
propriilor actiuni – a asigura castiguri din dividende si din cresterea valorii actiunilor SIF Moldova,  actiuni 
cotate la BVB, categoria I. 

Indeplinirea acestui obiectiv are o componenta directa, prin realizarea indicatorilor stabiliti prin bugetul 
de venituri si cheltuieli si o componenta indirecta  care consta in  reflectarea performantelor societatii in 
indicatori de piata (pretul si lichiditatea actiunilor, valoarea activului net pe actiune). 

Beneficiarii activitatii SIF Moldova SA sunt actionarii sai si intreaga activitate a societatii este 
canalizata pentru asigurarea unui echilibru intre satisfacerea cerintele actionarilor si perpetuarea activitatii 
in conditii optime.  Stabilirea obiectivelor si realizarea performantelor are in vedere armonizarea cerintelor 



specifice diferitelor categorii de actionari, avand in vedere palierul divers de investitori, de la micii actionari 
- SIF-urile sunt OPC-uri, cu adresabilitate larga, VN a actiunii este de 0,1  lei prin derogare de la Legea 
297/2004 si sunt emitenti  atractivi pe piata interna - pana la investitori institutionali interni si internationali. 
 
3. Directiile  strategice pentru politica  investitionala a SIF Moldova SA 

Etapele  parcurse  au condus la o vasta experienta acumulata in operatiuni de  administrare a 
portofoliului, investitii in instrumente cu venit fix (obligatiuni, titluri de stat), finantare a unor societati din 
portofoliu, investitii in noi afaceri, programe de investiti pe piata de capital, incepute intr-o maniera 
prudentiala in 2004 si din 2005 programe de investitii masive, fapt ce permite ca SIF Moldova sa  isi 
directioneaza activitatea ca specialist in investitii in instrumente financiare (investitii de portofoliu - 
investitii pe termen scurt/mediu ). 

In anii 2007-2009 SIF Moldova SA va continua traseul anului 2006, caracterizat prin dinamism in 
activitatea de tranzactionare.  

Investitiile anuale pe pietele de capital sunt preconizate a fi de aprox.  70.000.000 RON (nivel propus si 
pentru anul 2006) si  activitatea de tranzactionare  va  genera o parte semnificativa a profitului societatii. 

Sursa principala a lichiditatilor pentru sustinerea programului anual investional o reprezinta veniturile 
din vanzari, aferente participatiilor in emitentii din portofoliul mostenit si din portofoliul speculativ, 
componenta ce isi va mari ponderea in structura generala a detinerilor. 

Fluxurile de numerar pentru perioada 2007-2009 sustin  construirea  bugeturilor  de venituri si cheltuieli 
care are  obiectiv tinta  cresterea anuala  de 12% a  profitului net. 

3.1.Structura de active 
Politica de investitii a SIF Moldova SA este construita avand in vedere:  

 Societatea de Investitii Financiare  Moldova  SA este incadrata prin reglementarile CNVM ca  
AOPC cu o politica de investitii diversificata. Activitatea AOPC nu este reglementata prin 
directive ale Consiliului Europei. 

 Poltica investitionala a  SIF Moldova SA este caracterizata de investitii in portofolii diferentiate 
constituite pe termen scurt, mediu si lung. 

 SIF Moldova SA investeste in pricipal in actiuni ale companiilor romanesti care au premise de 
dezvoltare. 

 Stategia investitionala a SIF Moldova SA este de a: 
• isi diversifica portofoliile de active financiare, in vederea fructificarii oportunitatilor de pe 

pietele financiare; pentru a obtine cele mai bune rezultate SIF Moldova investeste  in mai 
multe  sectoare, companii si instrumente financiare; 

• isi pastra drept componenta de baza a portofoliilor, investitiile in actiuni, in corelare cu 
istoricul infiintarii FPP/ SIF , cu stadiul dezvoltarii pietelor de instrumente financiare si cu 
specializarea personalului SIF; 

• cumpara actiuni/investeste  in societati din domenii care se asteapta sa aiba cea mai mare 
crestere; 

• asigura ponderea majora  din portofoliu de actiuni prin detineri la societati medii si mari;  
• aduce plus valoare societatilor prin implicarea in managementul acestora; 
• valorifica abilitatile  antreprenoriale ale personalului prin infiintarea de noi societati, 

participarea la mari proiecte nationale/europene, parteneriate public-privat daca este cazul; 
• oferi investitorilor SIF Moldova SA  o detinere caracterizata prin risc mediu.  

In corelare cu aceste directii majore  se stabileste structura de portofoliu a societatii, strategiile de 
administrare pentru fiecare tip de active, inclusiv planurile de investitii. 

 Investitiile SIF Moldova SA se fac cu respectarea regulilor prudentiale impuse de autoritatea de 
supraveghere si control care reglementeaza activitatea SIF, Comisia Nationala a Valorilor 
Mobiliare: 

a) nu poate detine mai mult de 20% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale 
pietei monetare, neadmise la tranzactionare;   

b) nu poate detine mai mult de 10% din activele sale in valori mobiliare si/sau instrumente ale 
pietei monetare emise de acelasi emitent, mentionate la art. 101 alin.(1) lit. a) si b) din Legea 



nr.297/2004. Limita de 10% poate fi majorata pana la maximum 40% cu conditia ca valoarea 
totala a valorilor mobiliare si a instrumentelor pietei monetare detinute de un AOPC in fiecare 
dintre emitentii in care are detineri ce depasesc 40 % sa nu depaseasca in nici un caz 80% din 
valoarea activelor sale. Aceasta limita nu se aplica depozitelor si tranzactiilor cu instrumente 
financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate incheiate cu institutii financiare care 
fac obiectul unei supravegheri prudentiale; 

c) nu poate detine mai mult de 50% din activele sale in instrumente financiare emise de entitati 
apartinand aceluiasi grup; 

d) expunerea la riscul de contraparte intr-o tranzactie cu instrumente financiare derivate 
tranzactionate in afara pietelor reglementate nu poate depasi 20% din activele sale, indiferent de 
contrapartea tranzactiei; 

e) valoarea conturilor curente si a numerarului sa se incadreze in maximum 10 % din activele 
sale. Aceasta limita poate fi depasita pana la maximum 30% cu conditia ca sumele respective sa 
provina din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenta sau din vanzarea 
de instrumente financiare din portofoliu, iar depasirea respectiva sa nu fie pe o perioada mai mare 
de 30 de zile;  

f) nu poate sa constituie si sa detina depozite bancare intr-un procent mai mare de 30% din 
activele sale  la aceeasi  banca; 

g) expunerea globala fata de instrumentele  financiare derivate nu poate depasi valoarea totala 
a activului sau net; 

h) nu poate detine mai mult de 50% din activele sale in titluri de participare A.O.P.C. 
La stabilirea structurii de active administrate se va avea  in vedere fixarea  nivelului minim de 

disponibilitati necesar pentru functionarea societatii  si pentru  fructificarea oportunitatilor 
investitionale si mentinerea portofoliului de bază al SIF Moldova (societati generatoare de dividende, 
cu potential de crestere). 

 Diversificarea activelor si constituirea de portofolii se va  face prin investitii directe  sau prin 
vehicule de investitii, tinand cont de nivelul de specializare al personalului si  de barierele de intrare. 

 
3.2.Administrarea portofoliului de actiuni – mix de strategii de administrare   

Activitatea de administrare a portofoliului de actiuni este o administrare activa prin derularea de  
actiuni de monitorizare a emitentilor, de  protejare a participatiilor, de  adaugare plus valoare prin 
management, actiuni care se integreaza in procesul continuu de optimizare a portofoliului prin 
modificarea componentei  acestuia. 

In functie de nivelul de detinere a participatiilor, activitatea de gestionare se face, dupa caz, prin 
monitorizarea activitatii emitentului pentru a actiona in vederea  protejarii investitiei sau participare la 
managementul societatii, direct, prin reprezentanti sau incheierea de  alianţe strategice cu investitori 
financiari sofisticati, avand obiective investitionale compatibile. SIF Moldova SA nu isi propune sa 
aiba pachete majoritare sau de control. 

Strategia de portofoliu FPP,  portofoliul mostenit,  are ca directii  : 
 

• reducerea numarului mare de societati comerciale intrucat afecteaza performanta prin  
dispersia focalizarii activitatii si cresterea costurilor de administrare. Nu se are in vedere un 
obiectiv numeric, intrucat specificul activitatii se transpune intr-o diversificare a investitiilor 
prin investitii in noi emitenti (portofoliu nou constituit) si totodata societatea are capacitatea 
organizatorica de a gestiona un numar ridicat de emitenti. Se are in vedere efectuarea tuturor 
demersurilor din calitatea de actionari pentru scurtarea perioadei de finalizare a lichidarilor 
judiciare conform Legii 64/1995 . 

• pentru societatile neperformante si fara potential de redresare, strategiile sunt de vanzare a 
participatiilor, chiar si sub valoare contabila,  iar  fluxurile de numerar generate vor fi investite 
in plasamente rentabile pe piata de capital. 

• restructurarea societatilor cu perspective de redresare (fac parte din domenii prognozate ca  
rentabile) se realizeaza atat prin componenta  organizatorica (inchideri de capacitati neviabile, 
reorganizarea activitatilor indirect productive/externalizare), cat si  prin finantare a activitatii, 
corelat in mod direct si cu nivelul de detinere.  



Politica investitionala a SIF Moldova SA, componenta de baza in cadrul procesului permanent de 
optimizare a portofoliului, se concentreaza, in conditiile obiective oferite de pietele reglementate, catre: 

• emitentii performanti financiar, cu potential de crestere la nivelul cotatiilor si cu o lichiditate 
care sa permita derularea unor programe de achizitie rezonabile ca dimensiune; 

• marirea portofoliului  prin  investitii bursiere in noi emitenti si avem in vedere in primul rand 
societatile propuse la privatizare prin programe guvernamentale (HG 1481/2005 privind 
infiintarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea", HG 1172/2005 privind aprobarea 
Politicii industriale a Romaniei pentru perioada 2005-2008 si a Planului de actiune pentru 
implementarea politicii industriale a Romaniei in perioada 2005-2006); 

• plasamente in actiuni din domenii care in prezent nu sunt prezente la bursa; focalizarea  pe 
sectoarele economice viabile/performante s-a facut cu dificultate, intrucat nu toate aceste 
sectoare sunt reprezentate pe pietele reglementate; 

• continuarea achizitionarii de actiuni de pe piata bursiera, pentru emitentii aflati in plina 
dezvoltare, cu indicatori economico - financiari in crestere si cu lichiditate foarte buna, care 
pot asigura randamente superioare celor oferite de alte produse financiare (depozite, titluri de 
stat etc).  

3.3. Portofoliul  de derivate 
Investitiile in  derivate cu suport actiuni au drept scop reducerea riscurilor investitionale de piata 

(arbitraj pentru investitiile in actiuni) si un scop speculativ, de maximizare a profitului (confirmarea 
previziunilor privind evolutia pietei). 

Acoperirea riscurilor prin tranzactii la termen este necesara pentru un portofoliu dinamic, 
portofoliul de tranzactionare, pe care SIF Moldova proiecteaza sa-l aiba intr-o pondere semnificativa. 
3.4. Investitii in efecte de comert 

Se vor monitoriza pietele pentru cambii, bilete la ordin, s.a. si decizia de investire va fi 
determinata de maturitatea pietei, randamentul plasamentului si riscul acestuia. Investitiile se vor face 
direct sau indirect prin vehicule de investitii. 
3.5. Portofoliul de instrumente financiar monetare  

Incepand cu 2007, ca urmare a finalizarii procesului de liberalizare a conturilor de capital, 
atractivitatea plasamentului in instrumente financiar monetare va fi scazuta, dobanda va  fi  aliniata  la 
cea UE si este permis accesul nerezidentilor la toate instrumentele financiar monetare (depozite, 
certificate de depozit, titluri de stat). 
Marimea portofoliilor va fi corelata cu necesarul de lichiditati pe termen scurt pe care il estimeaza SIF 
Moldova. 
3.6. Portofoliul de obligatiuni  

Obligatiunile municipale reprezinta o investitie atractiva din punct de vedere  al riscului scazut 
si al costurilor reduse de gestionare, iar fiecare emisiune va fi analizata punctual pentru randamentul 
oferit si se va decide in consecinta. 
O categorie de interes in structurarea portofoliului SIF Moldova o reprezinta obligatiunile emise de 
societati  financiar bancare, plasamente la care se urmareste in mod suplimentar fata de elementele de 
analiza normala si respectarea limitelor de expunere pe emitent, regula ce face parte din politica 
prudentiala impusa de CNVM.    
Din perspectiva favorabila a expansiunii  sectorului imobiliar, instrumentele ipotecare sunt 
preconizate a fi atractive pentru investitii, iar constituirea acestui segment de active se va face direct 
sau prin AOPC specializate. 
3.7. Investitii pe piete externe  

Extensia investitiilor pe piete externe este in atentia analistilor societatii, iar decizia de a nu investi 
pana in prezent a fost fundamentata  de randamentele inferioare celor autohtone (raportarile 
societatilor de asigurari, diviziile de viata, care au portofolii in actiuni si obligatiuni extene,  prezenta  
pe piata romaneasca de capital a multor fonduri straine). 

Cand se va considera oportuna investitia pe piete externe, constituirea unui portofoliu poate fi o 
investitie etapizata, plasamente administrate  si apoi realizate  in mod direct, sau se poate actiona in 
mod direct de catre specialistii SIF Moldova SA.  

 



4. Dezvoltarea organizationala  
Administratia si managementul societatii au definit ca obiective institutionale urmatoarele directii:  
• Consolidarea si dezvoltarea  brandului  de firma; 
• Respectarea voluntara a unor standarde internationale in activitatea SIF  (OECD, ISO 9001). 
 
5. Indicatori generali de performanta pentru 2007-2009 
Consiliul de Administratie al SIF Moldova SA propune actionarilor urmatorii  indicatori de performanta ai 
activitatii societatii in perioada 2007-2009 care sunt considerati ca reflecta rezultatul concertat  al actiunilor 
intreprinse: 
• Profitul  net: se propune cresterea anuala a profitului net  de 12% raportat la prevazutul anului anterior, 

nivel care este superior  indicelui  de inflatie anual prevazut de Guvern si care asigura si o componenta 
de finantare a societatii pentru activitatea sa. 

• VUAN, indicatorul de piata de referinta – se propune o crestere procentuala anuala de 20%, nivel care 
administratia SIF considera ca poate fi atins prin structurarea portofoliului din punct de vedere al 
reflexiei  adecvate a instrumentelor financiare si a domeniilor rentabile si prin caile de crestere a 
activului net la dispozitia SIF (prin programe investitionale, listarea altor emitenti, modificarea 
participatiilor, eficientizarea societatilor…). 
Acest procent de apreciere este estimat a fi realizat  in afara producerii unor  evenimente majore care 
pot sa apara in activitatea societatii (ex: cotarea BCR ). 

• politica de dividende - in vederea sustinerii programului de investitii si in conditiile in care dividendele 
raportate la valoarea de piata a actiunilor SIF 2 reprezenta un procent nesemnificativ se propune 
repartizarea anuala de dividende catre actionarii SIF, avand ca sursa dividendele  incasate de la 
societatile din portofoliu , in limita BVC anual ce va fi aprobat de actionari. 
Optiunea strategica pentru o etapa de dezvoltare a SIF Moldova SA in perioada 2007-2009 propusa de 

Consiliul de Administratie sta la baza fundamentarii realizarii indicatorilor de performanta prezentati; 
modalitatea de indeplinire a acestei strategii va consta, in principal, in dinamizarea activitatii investitionale 
prin marirea plafonului alocat plasamentelor (peste nivelul anului 2006) si in intensificarea operatiunilor de 
tranzactionare in cadrul ciclului investire-dezinvestire. 

Programul de investitii se va  reflecta  in cash-flow anual, construit prin mentinerea principiilor  
generale: i) mentinerea  portofoliului de baza al SIF, generator de dividende si cu potential de crestere; ii) 
dividendele incasate de la societati vor fi repartizate catre actionari, in limita BVC stabilit anual; iii) 
mentinerea unui  plafon adecvat de disponibilitati; iv) mentinerea costurilor  de functionare la un nivel 
rezonabil din  venituri; v) cresterea veniturilor din dezinvestirea societatilor neperformante si valorizarea 
superioara a acestora prin redirectionarea investitiilor pe piata reglementata. 
Rezultatele estimate prin ducerea la indeplinire a programului prezentat sunt viabile in contextul proiectiilor 
guvernamentale macroeconomice care sunt prezentate  la aceasta data. 

In situatia in care se va aprecia ca potentialul de dezvoltare al societatii este limitat de  resursele 
investitionale disponibile (interne) si structura actionariatului o va permite se are in vedere varianta atragerii   
de resurse financiare suplimentare (externe)  prin, emisiune suplimentara de actiuni  si/sau emisiune de 
obligatiuni. 

Pe aceasta directie, se va face calendarul actiunilor din timp, in corelare cu competentele  
decizionale statutare si legale  la SIF  Moldova SA,  pentru adoptarea hotararilor care sa permita punerea in 
aplicare in cel mai scurt timp a programelor de finantare.  

Din categoria etapelor pregatitoare care pot fi abordate in avans face parte si actiunea de contractare 
a unei agentii de rating pentru SIF Moldova, operatiune care asigura societatii atat accesul la finantare prin 
obligatiuni, cat si alocarea unui indice de risc pentru activitatea desfasurata. 
 Strategia SIF Moldova SA in 2007-2009 este construita pe directia mentinerii  performantei  
realizate in anul premergator aderarii la UE, cuantificata prin indicatorii propusi in conditiile  adoptarii 
strategiei  de dezvoltare prezentata, axata pe o dezvoltare prin investitii si prin structurarea adecvata a 
portofoliului pentru respectarea unei administrari prudentiale si marcarea unei performante financiare 
ridicata a activelor financiare.   
 


