
 

1 
 

Asociația Investitorilor la SIF-uri 
aisif.ro 

facebook.com/AsociatiaInvestitorilorSIF 

Regulament Membru Susținător 

 

1. Scop 
Asociația are scop nepatrimonial. Scopul principal al Asociației este de a apăra drepturile 
investitorilor la societățile de investiții financiare din România si contribui la recunoașterea 
importanței relațiilor cu investitorii, prin:  

a. apărarea și promovarea drepturilor și intereselor investitorilor la societățile de investiții 
financiare (“SIF-uri”); 

b. reprezentarea intereselor membrilor în fața reglementatorilor și SIF-uri; 
c. funcționarea ca forum de discuție pentru comunitatea de investitori și SIF-uri; 
d. informarea, prin acțiuni proprii, a opiniei publice asupra drepturilor și intereselor 

investitorilor la SIF-uri; 
e. educarea și informarea investitorilor la SIF-uri. 

Asociația va asigura reprezentarea membrilor în cadrul asociațiilor similare sau a grupurilor de 
lucru relevante la nivel local sau internațional.  

 

2. Obiectivele Asociației sunt: 
a. evaluarea periodică a statusului implementării celor mai bune practici de relații a 

investitorilor cu SIF-urile în care investesc; 
b. îmbunătățirea modului de prezentare și comunicare a investitorilor cu SIF-urile; 
c. monitorizarea proceselor legislative cu impact asupra drepturilor investitorilor la SIF-uri, 

promovarea modificărilor de interes pentru membri, evaluarea impactului și modul de 
aplicare a legislației; 

d. consolidarea legăturilor și îmbunătățirea dialogului cu SIF-urile; 
e. promovarea drepturilor și intereselor investitorilor în raport cu SIF-urile, autoritățile publice 

și autoritățile de reglementare și supraveghere;  
f. susținerea și derularea de activități in interesul investitorilor la SIF-uri; 
g. facilitarea stabilirii legăturilor între investitori; 
h. contribuția prin toate mijloacele legale la sprijinirea și îmbunătățirea activității de investiție 

la SIF-uri; 
i. transparentizarea procedurilor de investire la SIF-uri, metodelor de comunicare a 

investitorilor cu SIF-urile, drepturilor investitorilor la SIF-uri. 
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3. Obligații  
Membrii Asociației au următoarele obligații: 
a. să respecte prevederile regulamentului precum și hotărârile organelor de conducere ale 

Asociației; 
b. să contribuie la realizarea scopului Asociației; 
c. să plătească cotizațiile față de Asociație, în termenii și condițiile stabiliți în prezentul 

regulament și/sau de către Adunarea Generală; 
d. să informeze Consiliul Director cu privire la modificări substanțiale ale situației lor în raport 

cu piața de capital, cum ar fi listări sau delistări;  
e. să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociației. 

 

4. Drepturi 
Membrii Susținători au următoarele drepturi: 

a. să participe la proiectele, inițiativele, evenimentele și la activitatea Asociației; 
b. să facă propuneri privind activitatea Asociației. 

 

5. Sancțiuni 
Calitatea de membru al Asociației încetează în următoarele cazuri: 
a. retragere voluntară - membrii sunt liberi să se retragă în orice moment din Asociație în baza 

unei solicitări scrise transmise Consiliului Director al Asociației;  
b. excludere, hotărâtă de Adunarea Generală în cazurile prevăzute în prezentul regulament; 
c. în caz de deces (în cazul membrului – persoană fizică) sau dizolvare-lichidare (în cazul 

membrului - persoană juridică); 
d. în cazul dizolvării Asociației; 
e. nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament. 

 

6. Excludere 
Excluderea membrilor poate avea loc cu titlu de sancțiune la propunerea Consiliului Director, 
prin hotărârea Adunării Generale, în următoarele cazuri:  
a. producerea de prejudicii morale sau materiale Asociației;  
b. angajarea respectivului membru în activități care contravin regulamentului și/ sau 

hotărârilor organelor de conducere ale Asociației;  
c. angajarea respectivului membru în activități care contravin legii și/ sau ordinii de drept;  
d. condamnarea pentru fapte penale incompatibile cu calitatea de membru al Asociației;  
e. a încălcat în mod repetat obligațiile asumate prin prezentul regulament;  

 

 


