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9. PROCEDURI PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE INTRE 
SOCIETATE SI CLIENTII SAI 

9.01 Reguli generale  

 
(a) Directorii si angajatii care ofera informatii si presteaza activitati legate de 

instrumentele si investitiile financiare din cadrul SSIF Muntenia Global Invest SA 
(MGI) vor lua toate măsurile necesare  astfel încât să se asigure că situaţiile de 
conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariaţi şi agenţi 
delegati sau orice persoană aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control 
faţă de societate, şi clienţii societăţii, între doi clienţi ai societăţii, precum şi între 
combinaţii ale situaţiilor de mai sus, sunt identificate şi apoi prevenite şi 
gestionate într-un asemenea mod încât interesele clienţilor să nu fie afectate. 

(b) MGI are dreptul de a avea o politica adecvata de selectie a clientilor  societatii in 
scopul prevenirii si evitarii oricarui conflict de interese intre societate si clientii sai 
si asigurarii celui mai bun  tratament aplicat clientilor societatii.   

(c) MGI trebuie să acţioneze în mod onest, corect şi profesional, în concordanţă cu 
cel mai bun interes al clienţilor lor şi cu respectarea principiilor privind cerintele 
prudentiale si regulile de conduita onesta si profesionala a angajatilor societatii. 

(d) În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii de conflict de interese cât si pentru 
garantarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în cursul desfăşurării diferitelor 
servicii pentru a preveni apariţia unui conflict de interese, MGI separa activităţile 
de tranzactionare (trading) de activitatile directe cu clientii (front-office). 

(e) In scopul evitarii posibilelor conflicte de interese cu clientii sai, MGI asigura, in 
conformitate cu prevederile legale, separarea funcţiilor privind decizia, execuţia şi 
supravegherea activităţii de prestare de servicii de investitii financiare. 

(f) MGI are obligaţia să notifice clientilor, daca este cazul, în mod clar, natura şi 
sursa conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investiţii financiare în 
numele acestuia. 

(g) În situaţia în care conflictele de interese nu pot fi evitate, sau gestionate conform 
politicii interne independente, MGI nu trebuie să presteze servicii de investiţii 
financiare în numele clientului faţă de care se află, direct sau indirect, într-un 
conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce derivă din 
tranzacţii în cadrul grupului din care face parte, decât dacă a dezvăluit, în 
prealabil, clientului natura şi întinderea interesului său, fie în scris, fie telefonic 
(daca este cazul) şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord să încheie o 
tranzacţie în condiţiile prezentate.  

(h) MGI se obliga sa asigure accesul egal al investitorilor la informatiile cu caracter 
public, orice eveniment de natura sa influenteze pretul sau alt aspect al evolutiei 
de piata a valorilor mobiliare oferite public. 

(i) Administratorii, conducatorii, directorii, agentii delegati, angajatii specializati in 
oferirea de informatii si prestarea de servicii si activitati de investitii financiare si 
colaboratorii MGI nu vor incheia, prin intermediul MGI sau altui S.S.I.F., tranzactii 
in nume propriu cu instrumentele financiare  de ale caror informatii privilegiate 
sau confidentiale au luat cunostiinta in cadrul exercitarii functiilor in cadrul MGI. 

(j) Directorii societatii, precum si reprezentatantii Controlului Intern/responsabilii de 
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conformitate se vor asigura ca oricare dintre informaţiile confidentiale de care iau 
cunostiinta personalul societatii  să nu fie folosite în tranzacţiile efectuate de 
către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor 
terţi ori clienţi interesaţi. 

9.02 Reguli specifice 

(a) MGI va informa clientul despre existenţa uneia sau mai multora din următoarele 
situaţii: 
(i)  S.S.I.F. este formator de piaţă pentru instrumentul financiar recomandat; 
(ii)  S.S.I.F. şi/sau unul dintre administratorii, conducătorii, acţionarii 

semnificativi, directorii, agenţii pentru servicii de investiţii financiare sau 
agenţii delegaţi, au deţineri mai mari de 5% din instrumentul financiar 
recomandat, ori deţin opţiuni, drepturi sau warrante pentru a cumpăra 
acelaşi procent din instrumentul financiar recomandat; 

(iii)  S.S.I.F. a participat în ultimii doi ani la o ofertă publică pentru instrumentul 
financiar recomandat; 

(iv)  orice alt conflict de interese referitor la instrumentul financiar recomandat. 
(b) Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către MGI, 

inclusiv pe suport magnetic,  dacă comunicarea se face telefonic. 

(c) In cazul in care angajati ai societatii executa tranzactii in nume propriu  prin 
intermediul societatii, ordinele vor fi preluate de un alt angajat al societatii, 
notificat sau autorizat de ASF si vor fi aprobate de superiorul ierarhic, respectiv 
de catre Directorul de Operatiuni si Tranzactii. 

(d) In scopul evitarii conflictelor de interese si asigurarii unei activitati de control 
intern independente si profesioniste, MGI nu va intermedia tranzactii cu 
instrumente financiare  in numele si pe contul persoanei/persoanelor din cadrul 
Compartimentului de Control Intern/Conformitate, care  desfasoara activitate de 
control intern/asigurare a conformitatii in cadrul MGI, dar va putea prelua ordine  
transmite aceste ordine  pentru  executarea printr-un alt S.S.I.F. 

(e) MGI are obligatia de a executa ordinele primite de la clienţi pentru acel 
instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei, inainte de a 
tranzacţiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul 
persoanelor relevante. 

(f) MGI trebuie sa execute ordinele primite de la clienti pentru acea valoare     
mobiliara la acelasi pret sau la un pret mai bun, in cazul unui pret limita, inainte 
de a negocia o valoare mobiliara in cont propriu sau in contul unui actionar 
semnificativ al sau, al unui membru al consiliului de administratie sau al unui 
angajat al sau. 

 

9.03 Identificarea relatiilor, serviciilor, activitatilor sau tranzactiilor din care pot 
aparea conflicte de interese 

 
(a)  S.S.I.F. Muntenia Global Invest este obligată să protejeze interesele clienţilor săi 

şi să acţioneze în mod just, corect şi profesional. 
(b) Reprezentantii compartimentului de control intern/responsabilii de conformitate 

vor supraveghea si se vor asigura că persoanele relevante, care efectuează 
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diferite activităti care conduc la sau implică un conflict de interese de natură să 
inducă un risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor clienti, vor 
desfăsura acele activităti la un nivel de independentă adecvat dimensiunilor si 
activitătii S.S.I.F.  

 
(c) În scopul asigurării gradului de independentă a S.S.I.F., reprezentantii  

compartimentului de control intern/responsabilii de conformitate vor asigura: 
- prevenirea sau controlul schimbului de informatii între persoanele relevante 

ce efectuează activitatea implicând riscul unui conflict de interese în situatia în 
care transmiterea acelei informatii ar putea aduce prejudicii intereselor unuia sau 
mai multor clienti; 

- supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atributii 
implică desfăsurarea de activităti în numele clientilor sau furnizarea de servicii 
clientilor ale căror interese pot fi afectate, sau care reprezintă într-un alt mod 
diferite interese care pot intra în conflict cu interesele S.S.I.F. 

 
(d)  Organizarea internă a MGI asigură următoarele cerinţe minime: 

- departamentele de specialitate şi personalul operativ să păstreze 
confidenţialitatea oricărei informaţii de care iau cunoştinţă în cursul activităţii, în 
special informaţiile care nu au devenit încă publice şi care ar putea influenţa 
preţul de tranzacţionare pe piaţă; 
- oricare dintre informaţiile menţionate la alineatul anterior să nu fie folosite în 
tranzacţiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor 
relevante sau în contul unor terţi ori clienţi interesaţi; 
- separarea funcţiilor privind decizia, execuţia şi supravegherea activităţii; 
- separarea atribuţiilor principale astfel încât să se evite îndeplinirea de către 
aceeaşi persoană a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat 
sau activităţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc societatea sau 
clienţii acesteia; 
- mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea 
confidenţialităţii şi păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a 
fişierelor şi bazelor de date.  
- alocarea unor coduri şi/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecărei 
categorii de salariaţi şi personalului de conducere. 

 
(e)        În procesul de lucru, persoanele din cadrul MGI sunt obligate să supravegheze 

existenţa conflictelor de interese şi în caz de identificare a unor astfel de conflicte 
trebuie imediat să-i informeze pe reprezentantii compartimentului de Control 
Intern care iau măsurile adecvate. 

 

9.04 Modul de gestionare a conflictelor de interese 

 
(a)       Când apare un conflict de interese între client şi MGI (sau o terţă parte legată de 

MGI în mod direct sau indirect prin control), interesul clientului trebuie să primeze 
faţă de cel al MGI sau al terţei părţi legate de MGI în mod direct sau indirect prin 
control. 

(b)      Când apare un conflict de interese între client şi o persoană din MGI, vor avea 
prioritate interesele clientului, iar salariatului i s-ar putea respinge furnizarea 
acelui serviciu. 
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(c)        Când apare un conflict de interese între clienţii MGI, se vor aplica urmatoarele 
principii: 
- condiţii egale pentru interesele clienţilor şi nepermiterea ca interesul unui client 
să fie preferat în faţa interesului unui alt client, în special în cazurile când este 
posibil ca un client să fie ales din cauza numarului mai mare de servicii pe care le 
foloseste sau dintr-un motiv similar; 
- prezentarea de informaţii clientului cu privire la existenţa de conflicte potentiale 
sau concrete de interese, dacă aceasta nu va încalca cerinţele legale de 
confidenţialitate şi nu va aduce prejudicii intereselor unui alt client, şi dacă 
această modalitate este cea mai bună pentru protejarea interesului clientului 
respectiv; 
- menţinerea unei confidenţialiti ridicate din partea MGI şi a persoanelor din 
cadrul acesteia cu privire la tranzacţiile de natura conflictuală cu scopul de a se 
evita apariţia unui conflict de interese precum şi a riscului efectuării de tranzacţii 
în baza unor informaţii interne. 

(d) Conflictele de interese consumate şi potenţiale sunt comunicate conducerii 
executive/conducerii superioare în conformitate cu legislaţia specifică aplicabilă 
şi sunt gestionate şi soluţionate în conformitate cu prezenta procedură. 

(e) Conflictele de interese consumate şi potenţiale în care s-ar afla conducerea 
executivă/conducerea superioara şi persoanele care detin funcţii-cheie sunt 
comunicate şi consiliului, în conformitate cu legislaţia specifică şi sunt soluţionate 
în conformitate cu prezenta procedură. 

(f) În cazul în care se constată existenţa unui conflict de interese, consiliul şi 
conducerea executivă/conducerea superioara au obligaţia gestionării situaţiei 
pentru anularea sau minimizarea efectelor conflictului de interes de prin 
gestionarea adecvată a situaţiei create. 

(g) Persoanelor care se afla intr-o stare de conflict de interese Ii se interzice 
participarea la procesul decizional care are legatura cu starea de conflict. 

 
 
 
Ultima actualizare: 01.07.2020 


