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1.  SCOP 
Procedura stabileşte regulile şi procedurile privind administrarea şi evaluarea riscurilor specifice în 
tranzacțiile cu instrumente financiare derivate. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura este aplicabilă activităţilor Departamentului Front-Office, Tranzacţionare, 
Departamentului Analiză, Departamentului de Administrare Riscuri şi Compartimentului de 
Conformitate, în exercitarea atribuţiunilor, sarcinilor și competentelor cu care au fost învestite. 
 
3. DEFINIŢII. ABREVIERI 
3.1 Definiții 
Definiţiile termenilor utilizaţi sunt preluate din actele normative aplicabile. 
Apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse prin contract 
în cazul contului de marjă; 
Contrapartea Centrală, acronim „CPC” – persoană juridică care se interpune între contrapărţile 
la contractele tranzacţionate pe una sau mai multe pieţe financiare, devenind astfel cumpărător 
pentru fiecare vânzător şi vânzător pentru fiecare cumpărător; 
Membru Compensator - o întreprindere care participă în cadrul unei CPC și care răspunde de 
executarea obligațiilor financiare care decurg din această participare .  
3.2 Abrevieri 
S.S.I.F.  – Societate de Servicii de Investiții Financiare 
A.S.F.  – Autoritatea de Supraveghere Financiară 
C.N.V.M.  – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
 
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
Regulamentul (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR) 
Acte normative aplicabile, în vigoare. 
 
5. PROCEDURĂ 
Art.1. Prezenta Procedură este aplicabilă pe piața reglementată de instrumente financiare 
derivate.- 
 

Art.2. Scopul prezentelor proceduri este acela de a asigura: 
a) desfăşurarea în condiţii de siguranţă a operaţiunilor; 
b) administrarea eficientă a riscurilor specifice; 
c) identificarea responsabilitatilor personalului privind îndeplinirea obligaţiilor de membru 

compensator; 
d) confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor referitoare la clienţii societăţii; 
e) confidenţialitatea tranzacţiilor şi a serviciilor furnizate clienţilor; 
f) desfăşurarea, în cadrul departamentelor şi serviciilor specializate şi funcţional separate, a 

activităţilor ce ar putea duce la apariţia unor conflicte de interese între societate şi clienţii săi 
sau între clienţii acesteia.- 
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Art.3.  Departamentul de tranzacţionare din structura Societăţii dispune de personal specializat în 
desfăşurarea serviciilor de brokeraj specifice pieţelor reglementate de instrumente financiare 
derivate. Operaţiunile realizate pe aceste pieţe vor fi organizate şi evidenţiate distinct.- 
 
Art.4. În cadrul Departamentului de tranzacţionare vor lucra cel puţin 2 agenţi autorizaţi, a căror 
activitate va fi supravegheată şi controlată de Compartimentul de Conformitate.- 
 
Art.5.(1) În vederea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, S.S.I.F. deschide in sistemul 
propriu de tranzacţionare un cont în marjă pentru instrumente financiare derivate, pe numele 
persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzacţii cu astfel de instrumente. 
(2) Societatea nu va executa niciun ordin pentru clienţii care nu au constituit marja iniţială. La 
deschiderea contului de marjă, clientul este obligat să depună o garanţie reprezentând echivalentul 
a cel puţin 50% din valoarea totală a creditului acordat, acest procent urmând a fi menținut pe toată 
durata existenței contului de marjă. 
(3) Societatea nu va mentine poziţii deschise de cumpărare şi de vânzare pe acelaşi instrument 
financiar derivat şi aceeaşi scadenţă. 
(4) În raporturile sale cu casa de compensare sau cu membrul compensator, după caz, societatea 
este responsabilă pentru existenţa sumelor necesare în cont pentru tranzacţiile cu instrumente 
financiare derivate executate pe conturile clienţilor săi. 
 
Art.6.(1) Societatea va efectua cel puţin zilnic marcarea la piaţă pentru contul de marjă al fiecărui 
client în conformitate cu regulile contrapărţii centrale. Instrumentele financiare tranzacționate pe o 
piață reglementată achiziționate prin tranzacții în marjă în numele clientului pot fi folosite pentru 
constituirea marjei ulterior decontării lor. Activele constituite sub formă de marjă în contul de marjă 
vor fi evaluate de către S.S.I.F. Vienna Investment Trust pe baza preţului curent al pieţei în 
momentul tranzacţiei / tranzacţiilor, preţul mediu de achiziţie , respectiv la sfârşitul şedinţei de 
tranzacţionare, preţul de referinţă. 
(2) În cazul în care disponibilul din cont se situează sub nivelul marjei necesare, S.S.I.F. va emite 
un apel în marjă ce va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzacţionare. 
(3) În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract, S.S.I.F. este 
autorizată să închidă poziţiile deţinute de client până la acoperirea necesarului de marjă. 
(4) În cazul în care valoarea contului de marjă scade sub nivelul stabilit prin contract, societatea 
este autorizată să vândă activele financiare ale clientului depuse în contul de marjă, până la 
acoperirea deficitului. 
(5) În cazul efectuării unor tranzacţii eronate în contul clientului, societatea este obligată să 
execute în piaţă ordine, de sens contrar, cu aceeaşi cantitate de instrumente financiare derivate. 
(6) Eventualele pierderi, precum şi comisioanele aferente tranzacţiilor efectuate în condiţiile alin. 
(5) vor fi suportate de către S.S.I.F. 
 
Art.7. Serviciile vor putea fi prestate de către Societate numai ulterior semnării Cererii de 
deschidere de cont si a Contractului de intermediere, a Documentului cu privire la riscurile asociate 
instrumentelor financiare cderivate, precum şi a anexelor aferente, documente în baza cărora se 
deschide contul de Client.- 
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Art.8.(1).Activitatea de tranzacţionare se desfăşoară electronic prin intermediul sistemului 
electronic de tranzacţionare. 
(2) Sistemul electronic de tranzacţionare va oferi cel puţin următoarele facilităţi: 

a) introducerea, modificarea şi anularea ordinelor; 
b) identificarea participanţilor şi, după caz, a clienţilor acestora în contul cărora au fost 

introduse ordine de tranzacţionare în sistemul de tranzacţionare şi s-au încheiat tranzacţii, 
precum şi data, ora, minutul şi secunda la care s-au efectuat acestea; 

c) identificarea instrumentelor financiare tranzacţionate; 
d) numărul de identificare al fiecărei tranzacţii;  
e) execuţia automată a tranzacţiilor;  
f) evidenţa tranzacţiilor executate şi a poziţiilor deschise pe fiecare tip de instrument financiar 

derivat şi scadenţă;  
g) comunicarea în timp real;  
h) arhivarea tuturor detaliilor privind tranzacţiile încheiate;  
i) exercitarea opţiunilor; 

(3) Sistemul electronic de tranzacţionare va asigura cel puţin:  
a) stocarea şi furnizarea, pentru fiecare instrument financiar derivat tranzacţionat, a preţului de 

cotare, a preţului maxim, a preţului minim, a variaţiei de preţ şi a volumului tranzacţionat pe 
piaţa respectivă, aferente închiderii sesiunii de tranzacţionare precedente; 

b) stocarea şi furnizarea în timp real a cel puţin următoarelor informaţii pentru fiecare 
instrument financiar: preţul de deschidere, preţul maxim, preţul minim, preţul ultimei 
tranzacţii, volumul tranzacţionat, variaţia de preţ a instrumentului financiar şi numărul de 
contracte din poziţiile deschise. 

c) lansarea automată la tranzacţionare de noi opţiuni cu preţuri de exercitare diferite, în 
conformitate cu regulile stabilite;  

d) calculul şi evidenţa separată a tranzacţiilor executate de fiecare participant în contul propriu 
şi, în cazul intermediarilor, în contul propriu şi în contul clienţilor acestora, precum evidenţa 
numărului de contracte din poziţiile deschise în piaţă de participanţi. 

 
Art.9. Tranzacţiile se efectuează numai pe baza ordinelor primite de la clienţi, care vor putea fi 
transmise de către aceştia prin oricare dintre modalităţile specificate în Contractul de intermediere, 
fie prin intermediul sistemului on-line de tranzacţionare pus la dispoziţia Clienţilor.- 
 

Art.10.  Societatea va executa ordinele clienţilor înaintea ordinelor primite de la persoane iniţiate.- 
 

Art.11. Instrucţiunile de cumpărare/vânzare de instrumente financiare derivate (IFD) primite de la 
clienţi de către S.S.I.F. Vienna Investment Trust vor fi transmise imediat spre îndeplinire şi 
executate în conformitate cu principiul celei mai bune execuţii.- 
 

Art.12. În vederea executării tranzacţiilor, prioritate are timpul, astfel încât se va lua în considerare 
ora şi data preluării ordinelor. În cazul ordinelor transmise telefonic, se va asigura înregistrarea pe 
bandă magnetică sau pe un suport echivalent şi informarea Clientului cu privire la acest aspect.- 
 
Art.13. Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului, împreună cu motivaţia 
respectivului refuz.- 
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Art.14. Societatea respectă întocmai obligaţiile şi interdicţiile stabilite prin regulamentele în vigoare, 
având, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să încheie tranzacţii pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate folosind 
exclusiv sistemele de tranzacţionare ale acesteia; 

b) să respecte normele de practică onestă prevăzute de regulamentele C.N.V.M./A.S.F. şi 
operatorii de piaţă;  

c) să achite la timp toate debitele ce decurg din relaţiile contractuale cu operatorul de piaţă;  
d) să achite contravaloarea comisioanelor de tranzacţionare practicate de operatorul de piaţă 

pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate; 
e) să respecte regulile prevăzute de regulamentele operatorului de piaţă şi C.N.V.M./A.S.F. 

referitoare la executarea ordinelor clienţilor; 
f) să întocmească întocmai şi la timp toate documentele şi raportările prevăzute de 

regulamentele C.N.V.M./A.S.F. şi operatorul de piaţă referitoare la activitatea de 
tranzacţionare pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate; 

g) să respecte regulile prevăzute de regulamentele C.N.V.M./A.S.F. şi operatorul de piaţă 
referitoare la publicitatea investiţiilor pe piaţa reglementată de instrumente financiare 
derivate; 

h) să respecte toate prevederile regulamentelor operatorului de piaţă şi ale contrapărţii 
centrale agreate de acesta;  

i) să respecte toate obligaţiile stabilite în sarcina lor prin legile în vigoare şi reglementările şi 
actele individuale emise de C.N.V.M./A.S.F. 

 
Art.15.(1) Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate efectuate pe 
piaţa reglementată de instrumente financiare derivate este în sarcina unei contrapărţi centrale, 
definită în conformitate cu reglementările europene aplicabile, autorizată corespunzător de 
autoritatea naţională compententă şi desemnată contractual de către operatorul de piaţă să 
presteze servicii de compensare-decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate pentru 
una sau mai multe din pieţele reglementate. 
(2) Contrapartea centrală agreată, în calitate de administrator al unui sistem de compensare-
decontare pentru instrumente financiare derivate, este răspunzătoare pentru îndeplinirea la timp şi 
în mod corect a obligaţiilor de compensare-decontare a tranzacţiilor efectuate pe piaţa 
reglementată de instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
europene, ale statului membru de origine şi în conformitate cu reglementările proprii. 
 
Art.16 Contractele futures 
(1) Contractele futures sunt contracte standardizate ce creează pentru părţile contractante obligaţia 
de a cumpăra şi respectiv de a vinde un anumit activ suport la data scadenţei şi la un preţ convenit 
la momentul încheierii tranzacţiei. 
(2) Clauzele standardizate (denumite în continuare “specificaţii”) ale contractelor futures 
tranzacţionate pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate se referă cel puţin la 
următoarele:  

a) simbolul;  
b) activul suport;  
c) cotaţia;  
d) pasul de tranzacţionare;  
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e) modalitatea de determinare a preţului la care se efectuează marcarea zilnică la piaţă (preţ 
zilnic de decontare);  

f) orarul de tranzacţionare; 
g) numărul minim de serii şi modalitatea de caracterizare a unei serii; 
h) data scadenţei;  
i) mărimea obiectului contractului sau multiplicatorul;  
j) lunile de iniţiere;  
k) prima şi ultima zi de tranzacţionare;  
l) modalitatea de determinare a preţului de lichidare la scadenţă (preţ final de decontare);  
m) modalitatea de lichidare la scadenţă a poziţiilor rămase deschise, respectiv decontare finală 

în fonduri sau livrare fizică;  
n) modalitatea de determinare a preţului de lichidare în situaţia în care instrumentul financiar 

derivat este retras de la tranzacţionare.  
(3) Contractele futures tranzacţionate pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate se 
pot lichida, la scadenţă, în două moduri, în functie de specificaţiile instrumentelor respective, 
aprobate de A.S.F.: fără livrare fizică (cu decontare finală în fonduri) sau cu livrare fizică.  
(4) La scadenţa contractelor futures fără livrare fizică, lichidarea poziţiilor deschise se va face 
numai prin plata diferenţelor de preţ, potrivit specificaţiilor fiecărui contract. 
(5) Lichidarea poziţiilor deschise ale participanţilor, pe contul House, contul de Market Maker şi pe 
fiecare client, se efectuează conform reglementărilor aplicabile.  
(6) Contractele futures cu livrare fizică se lichidează la scadenţă în conformitate cu specificaţiile 
contractului şi cu reglementările aplicabile.  
 
Art. 17. Opţiunile 
 (1) Pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate se tranzacţionează opţiuni de stil 
„european” având ca activ suport contracte futures tranzacţionate pe aceeaşi piaţă, cursuri de 
schimb valutar, aur, petrol, indici bursieri şi instrumente financiare, precum şi opţiuni de stil 
„american” având ca activ suport contracte futures tranzacţionate pe aceeaşi piaţă.  
(2) Mărimea activului suport pentru o opţiune tranzacţionată pe piaţa reglementată de instrumente 
financiare derivate este stabilită de operatorul de piaţă şi menţionată în clauzele standardizate 
(denumite în continuare “specificaţii”) ale opţiunii. 
(3) Opţiunile tranzacţionate pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate sunt Opţiunile 
Standard, definite ca acele contracte standardizate de operatorul de piaţă care, în schimbul plăţii 
unei prime, creează pentru cumpărătorul opţiunii dreptul, dar nu şi obligaţia, de a cumpăra sau a 
vinde un anumit activ suport la un preţ prestabilit, numit preţ de exercitare până la sau la data 
expirării contractului, schimbul primei plătite vânzătorului la încheierea tranzacţiei, vânzătorului 
opţiunii revenindu-i obligaţia de a vinde sau a cumpăra activul suport, în funcţie de tipul opţiunii, 
dacă opţiunea este exercitată;  
(4) Specificaţiile opţiunilor tranzacţionate pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate 
se referă cel puţin la următoarele:  

a) simbol;  
b) activul suport;  
c) mărimea obiectului contractului sau multiplicatorul; 
d) cotaţia primei;  
e) pasul de tranzacţionare;  
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f) modalitatea de determinare a preţului la care se efectuează marcarea zilnică la piaţă (preţ 
zilnic de decontare);  

g) orarul de tranzacţionare;  
h) lunile de iniţiere;  
i) ultima zi de tranzacţionare;  
j) data expirării;  
k) data exercitării;  
l) data expirării opţiunii;  
m) stilul opţiunii (american sau european);  
n) stabilirea şi generarea preţului de exercitare;  
o) prima zi de tranzacţionare;  
p) modalitatea de determinare a preţului de lichidare la scadenţă (preţ final de decontare); 
q) modalitatea de executare la scadenţă a poziţiilor deschise în evidenţa ATHEXClear, 

respectiv decontare finală în fonduri sau livrare fizică;  
r) modul de exercitare al opţiunilor;  
s) modul de decontare la exercitarea opţiunii, respectiv decontare în fonduri sau livrare fizică;  
t) modalitatea de determinare a preţului de lichidare în situaţia în care instrumentul financiar 

derivat este retras de la tranzacţionare.  
(5) Opţiunile standard tranzacţionate pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate sunt 
de două tipuri:  

a) CALL – este contractul standardizat care dă dreptul cumpărătorului opţiunii ca, până la sau 
la scadenţa contractului, să cumpere activul suport la preţul de exercitare, în schimbul 
primei plătite vânzătorului la încheierea tranzacţiei, vânzătorului opţiunii "call" revenindu-i 
obligaţia de a vinde activul suport dacă opţiunea este exercitată;  

b) PUT – este contractul standardizat care dă dreptul cumpărătorului opţiunii ca, până la sau la 
scadenţa contractului, să vândă activul suport la preţul de exercitare, în schimbul primei 
plătite vânzătorului la încheierea tranzacţiei, iar vânzătorului opţiunii "put", obligaţia de a 
cumpăra activul suport dacă opţiunea este exercitată.  

(6) Exercitarea unei opţiuni standard de tip CALL de stil „european” conduce automat, în funcţie de 
specificaţiile opţiunii, fie la livrarea fizică a activului suport de către vânzătorul opţiunii şi la plata 
activului suport la preţul de exercitare de către cumpărătorul opţiunii, fie la decontarea finală în 
fonduri.  
(7) Exercitarea unei opţiuni standard de tip CALL de stil „american” conduce automat la 
deschiderea unei poziţii de vânzare a unui contract futures suport de către vânzătorul opţiunii şi la 
deschiderea unei poziţii de cumpărare a unui contract futures suport de către cumpărătorul opţiunii, 
la preţul de exercitare.  
(8) Exercitarea opţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) conduce automat şi la închiderea 
corespunzătoare a poziţiilor deschise înregistrate pe respectivele instrumente.  
(9) Exercitarea unei opţiuni standard de tip PUT de stil „european”, conduce automat în funcţie de 
specificaţiile opţiunii, fie la livrarea fizică a activului suport de către cumpărătorul opţiunii, şi la plata 
activului suport la preţul de exercitare de către vânzătorul opţiunii, fie la decontarea finală în 
fonduri.  
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(10) Exercitarea unei opţiuni standard de tip PUT de stil „american” conduce automat la 
deschiderea unei poziţii de vânzare a unui contract futures suport de către cumpărătorul opţiunii şi 
la deschiderea unei poziţii de cumpărare a unui contract futures suport de către vânzătorul opţiunii, 
la preţul de exercitare.  
(11) Exercitarea opţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) conduce automat şi la închiderea 
corespunzătoare a poziţiilor deschise înregistrate pe respectivele contracte cu opţiuni.  
(12) Opţiunile de stil „european” cu livrare fizică se exercită la scadenţă în conformitate cu 
specificaţiile contractului. 
 
Art.18. Tranzacţionarea în cadrul pieţei reglementate de instrumente financiare derivate  
(1) Variaţia maximă a preţului reprezintă variaţia maximă de preţ admisă pentru contractele futures 
pentru care se încheie tranzacţii. Sistemul de tranzacţionare nu va admite introducerea de ordine 
de cumpărare la un preţ mai mare decât ”Start of day price”, la care se adaugă variaţia maximă 
sau ordine de vânzare la un preţ mai mic decât acelaşi ”Start of day price”, din care se scade 
variaţia maximă.  
(2) Variaţia maximă de preţ admisă pentru contractele futures pentru care se încheie tranzacţii 
cuprinde două valori: variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă stabilită de către 
operatorul de piaţă pentru fiecare instrument financiar derivat în parte şi agreată în prealabil de 
contrapartea centrală.  
(3) Variaţia maximă extinsă atât pentru limita superioară cât şi pentru limita inferioară de preţ va 
intra automat în vigoare în oricare dintre următoarele situaţii:  

a) în timpul sesiunii de tranzacţionare, preţul de tranzacţionare al unui contract futures atinge 
variaţia maximă standard şi timp de 15 minute consecutiv nu se mai efectuează tranzacţii 
sau se efectuează tranzacţii doar la preţul maxim sau minim admis conform variaţiei maxime 
standard stabilite pentru respectivul instrument;  

b) în timpul sesiunii de tranzacţionare, timp de 15 minute consecutiv, cel mai bun preţ de 
cumpărare este egal cu preţul maxim sau cel mai bun preţ de vânzare este egal cu preţul 
minim admis conform variaţiei maxime standard stabilite pentru respectivul instrument.  

(4) Pentru protejarea participanţilor din piaţă, operatorul de piaţă publică pe pagina web proprie 
variaţiile maxime standard şi variaţiile maxime extinse, valabile pentru toate scadenţele 
contractelor futures disponibile pentru tranzacţionare, precum şi orice modificări ale acestora, cu 
cel puţin 24 de ore înainte de intrarea acestora în vigoare. 
(5) În fiecare sesiune de tranzacţionare, variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă a 
preţului contractelor futures se stabilesc în funcţie de ”Start of day price”, definit ca preţ teoretic al 
contractelor futures, calculat de contrapartea centrală conform unui algoritm de calcul propriu. 
 ”Start of day price” este diseminat şi disponibil în sistemul de tranzacţionare pentru fiecare 
instrument financiar în parte.  
(6) Limitele de variaţie zilnică sunt stabilite pentru contractele futures, pentru fiecare scadenţă în 
parte, şi vor fi modificate după caz de către operatorul de piaţă în limitele agreate de contrapartea 
centrală, pentru a reflecta schimbările condiţiilor de piaţă. În cazul opţiunilor nu sunt stabilite limite 
de variaţie. 
(7) Variaţia minimă a preţului este pasul de preţ predefinit cu care pot fi introduse ordine de 
tranzacţionare în piaţă. Variaţia minimă a preţului este stabilită pentru fiecare contract în parte, prin 
specificaţiile contractului. 
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(8) Înainte de deschiderea fiecărei sesiuni de tranzacţionare, pe piaţa reglementată de instrumente 
financiare derivate se va desfăşura o sesiune de pre-deschidere. În timpul sesiunii de pre-
deschidere este permisă conectarea la sistemul electronic de tranzacţionare, introducerea de noi 
ordine de tranzacţionare, modificarea ordinelor de tranzacţionare existente în sistem şi anularea de 
ordine de tranzacţionare .În timpul sesiunii de pre-deschidere, nu este posibilă executarea de 
tranzacţii. Momentul de închidere al fiecărei sesiuni de pre-deschidere este stabilit în mod aleatoriu 
de către sistemul electronic de tranzacţionare în cadrul unui interval de 20 de secunde înainte de 
ora stabilită pentru închiderea şedinţei de pre-deschidere. 
(9) După închiderea sesiunii de pre-deschidere, sistemul electronic de tranzacţionare va derula 
procedura de fixing . 
(10) După încheierea procedurii de fixing, sesiunea de tranzacţionare va fi deschisă automat de 
către sistemul electronic de tranzacţionare. 
(11) Pe durata derulării procedurii de fixing nu sunt permise introducerea, modificarea şi anularea 
ordinelor de tranzacţionare şi nici executarea altor tranzacţii decât cele rezultate în urma aplicării 
algoritmului descris reglementările operatorului de piaţă. 
(12) Ulterior derulării procedurii de fixing este permisă introducerea, modificarea şi anularea 
ordinelor de tranzacţionare precum şi executarea de tranzacţii. 
 
Art.19.(1) Ordinul reprezintă oferta fermă de a vinde sau a cumpăra un instrument financiar şi care 
este introdus în sistemul electronic de tranzacţionare, fiind valabil până la momentul modificării sau 
anulării acestuia în sistem.  
(2) Pentru a fi acceptat de către sistemul de tranzacţionare în vederea executării, un ordin trebuie 
să conţină următoarele informaţii:  
A. Obligatorii: 

a) Natura ordinului - de vânzare sau de cumpărare;  
b) Simbolul instrumentului financiar – Fiecărui instrument financiar admis în cadrul                

sistemului de tranzacţionare îi este alocat un cod unic, care va fi cunoscut sub denumirea      
de „simbol” al instrumentului financiar respectiv;  

c) Volumul – numărul de contracte vizate, această valoare trebuie să fie un număr întreg;  
d) Preţul – specificarea preţului ordinului, cu excepţia ordinelor de tip Market;  
e) Contul clientului sau codul clientului. Este prezentat ca un cod alphanumeric;  
f) Codul Participantului – identitatea Participantului care introduce ordinul şi în mod automat al 

Membrului Compensator responsabil pentru compensarea tranzacţiilor. Membrul 
Compensator poate fi acelaşi cu participantul care introduce ordinul. Acest cod are forma 
unui şir alfanumeric; 

g) Codul de compensare – Sub-contul de compensare, în conformitate cu specificaţiile din 
reglementările aplicabile şi care este menţinut de către Membrul Compensator care îşi 
asumă compensarea tranzacţiilor rezultate din executarea ordinului.  

În cazul introducerii ordinelor de către clienţii societatii prin intermediul platformei de tranzacţionare 
prin internet, elementele obligatorii pentru ca un ordin să fie acceptat de către sistemul de 
tranzacţionare sunt: a),b),c),d),e). 
B. Opţionale:  

a) Codul intern al clientului – cod alfanumeric atribuit de un Participant unui client şi care 
certifică identitatea clientului la nivelul Participantului; 

b) Restricţii – specificarea oricăror condiţii ataşate unui ordin, după caz;  
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c) Indicatorul Stop – dacă există o condiţie STOP, aceasta este ataşată ordinului printr-un 
indicator relevant;  

d) Preţul Stop – dacă există o condiţie STOP, indicatorul STOP va contine un preţ STOP;  
e) Durata – dacă durata nu este specificată, ordinul va fi tratat ca şi ordin Good for Day;  
f) Comentarii – spaţiu care poate fi utilizat de către Participanţi la discreţia acestora;  
g) Ordin Inactiv – se va specifica dacă ordinul va fi înregistrat în cadrul sistemului de 

tranzacţionare ca şi un ordin inactiv. În acest caz, va fi posibilă activarea ordinului într-un 
moment ulterior. Prioritatea de timp a ordinului va fi alocată în momentul activării ordinului. 

În cazul introducerii ordinelor de către clienţii societatii prin intermediul platformei de tranzacţionare 
prin internet, elementele opţionale care pot fi introduse de către un client pe un ordin sunt: b) – g). 
 
Art.20.(1) În timpul sesiunii de tranzacţionare pot fi introduse următoarele tipuri de ordine pentru 
instrumente financiare derivate:  

1. în funcţie de sens: 
a) cumpărare;  
b) vânzare.  

2. în funcţie de tip:  
a) Ordinul „Limită” – este ordinul introdus în sistemul de tranzacţionare la un preţ de 

executare specificat. Acest preţ va fi preţul maxim în cazul unui ordin de cumpărare 
sau preţul minim în cazul unui ordin de vânzare la care iniţiatorul ordinului doreşte să 
efectueze o tranzacţie. Ordinele limită cu preţuri în afara limitelor de variaţie maxime 
admise în vigoare la momentul introducerii ordinelor respective nu vor fi acceptate de 
către sistemul de tranzacţionare;  

b) Ordinul „Market” – este ordinul introdus în sistemul de tranzacţionare fără a avea 
specificat un preţ de executare şi care declară oferta fermă a iniţiatorului ordinului de 
a efectua o tranzacţie la cele mai bune preţuri existente în piaţă la momentul 
introducerii ordinului. Ordinele Market pot fi executate la mai mult de un singur preţ 
dacă volumul ordinului Market este mai mare decât volumul înregistrat în sistem al 
ordinului de pe partea opusă a pieţei ce are în momentul introducerii ordinului Market 
cel mai bun preţ de execuţie. În acest caz, cantitatea ramasă neexecutată din ordinul 
Market va fi executată la preţul următoarelor ordine de pe partea opusă a pieţei până 
în momentul consumării integrale a cantităţii ordinului Market. Dacă nu există ordine 
pe partea opusă a pieţei în momentul introducerii ordinului Market, acesta va fi anulat 
automat de către sistemul de tranzacţionare. Dacă ordinul Market va fi executat 
parţial, cantitatea rămasă va fi convertită în ordin de tip Limită având ca preţ de 
executare limită preţul de executare a ultimei tranzacţii generate de ordinul Market 
iniţial.  

3. În funcţie de condiţiile de executare - “Condiţiile de executare” semnifică o condiţie sau 
un set de condiţii speciale, ataşată/ ataşate unui ordin de tranzacţionare, şi care declară 
oferta fermă a iniţiatorului ordinului de a realiza o tranzacţie doar dacă respectiva condiţie 
este îndeplinită sau respectivul set de condiţii este îndeplinit. Ordinul STOP – Este ordinul 
care are ataşat un indicator STOP şi care la momentul introducerii sale în sistemul de 
tranzacţionare este inactiv, urmând a fi activat automat la momentul îndeplinirii unui criteriu 
prestabilit de preţ aferent unui simbol. Criteriul prestabilit de preţ poate fi setat în relaţie cu 
simbolul pentru care se introduce ordinul sau în relaţie cu un alt simbol al unui alt instrument 
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financiar sau indice. Imediate or Cancel (IOC) – este condiţia ataşată unui ordin care este 
introdus în piaţă cu scopul executării unei cantităţi cât mai mari din acesta, la preţul limită 
specificat sau la un preţ mai avantajos, iar dacă în piaţă nu există o cantitate disponibilă 
pentru executarea instantanee a întregii cantităţi cerute, ordinul se va executa parţial, 
cantitatea rămasă neexecutată fiind anulată automat. Fill or Kill (FOK) - este condiţia ataşată 
unui ordin care este introdus în piaţă cu scopul executării instantanee şi în întregime a 
cantităţii specificate în acesta, la preţul specificat sau la un preţ mai avantajos, în caz 
contrar ordinul fiind anulat automat. În cazul nespecificării unei condiţii explicite, condiţia 
implicită este cea care permite ca în cazul executării parţiale a unui ordin, ordinul aferent 
cantităţii neexecutate să rămână în piaţă la preţul specificat de iniţiatorul ordinului. 

4. În funcţie de durată - Durata unui ordin relevă durata de timp pentru care 
respectivul ordin rămâne activ în cadrul sistemului de tranzacţionare.  

a) Good for Day – sunt ordinele care dacă nu sunt executate sau anulate rămân active 
până la finalul şedinţei de tranzacţionare în care au fost introduse, moment în care 
sunt anulate automat de către sistemul de tranzacţionare. Ordinele cu condiţia IOC şi 
Fill or Kill pot avea durata doar Good for Day. Toate ordinele introduse în sistem sunt 
implicit ordine de tip Good for Day, atât timp cât o altă condiţie de timp nu a fost 
ataşată ordinelor respective (ca de ex. o condiţie Good till Date).  

b) Good till Cancel – sunt ordinele care dacă nu sunt anulate, executate sau care nu 
încetează să mai fie valabile din punct de vedere al condiţiilor care le definesc, rămân 
active fără nicio restricţie de timp, atâta vreme cât condiţia de preţ definită pentru 
acestea se încadrează în continuare între maximul şi minimul intervalului de preţ 
permis al instrumentului financiar la care se referă.  

c) Good till Date – sunt ordinele care, dacă nu sunt anulate sau executate, rămân active 
până la finalul şedinţei din data stipulată de iniţiatorul ordinului.  

(2) În timpul sesiunii de pre-deschidere va fi permisă introducerea tuturor tipurilor de ordine, cu 
excepţia celor care au următoarele condiţii de executare: Imediate or Cancel (IOC) şi Fill or Kill 
(FOK). 
 
Art.21.(1) Ordinele de tranzacţionare introduse în sistemul electronic de tranzacţionare pot fi 
modificate sau anulate.  
(2) Modificarea unui ordin poate viza doar:  

a) volumul de contracte;  
b) preţul;  
c) contul de client;  
d) codul intern de client;  
e) codul Membrului Compensator;  
f) valabilitatea;  
g) comentariile.  

(3) Modificările se aplică doar asupra unui ordin neexecutat sau a părţii neexecutate dintr-un ordin. 
(4) Atunci când modificările se referă la literele b) – e), ordinul iniţial va fi anulat şi reintrodus de 
către sistemul de tranzacţionare. În acest caz, ordinul modificat va primi o altă prioritate de timp, în 
funcţie de momentul reintroducerii sale în sistem.  
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(5) În cazul modificării volumului unui ordin în sens ascendent, ordinul iniţial va primi un alt timp de 
introducere în piaţă, iar în cazul modificării volumului în sens descendent, ordinul iniţial îşi va 
păstra timpul introducerii în piaţă.  
(6) La sfârşitul sesiunii de tranzacţionare sunt disponibile pentru vizualizare rapoartele de 
tranzacţionare, în care se pot vizualiza tranzacţiile proprii. 
 
Art.22. Lichidarea la scadenţă a contractelor futures şi respectiv, la data de exercitare, a opţiunilor 
tranzacţionate pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate se face în conformitate cu 
specificaţiile respectivelor contracte şi în acord cu reglementările aplicabile. 
 
Art.23.(1) S.S.I.F Vienna Investment Trust S.A. executa ordinele clienţilor cu prioritate, înaintea 
executării ordinelor pe conturile House.  
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se va lua în considerare momentul (data şi ora) preluării 
ordinelor de la clienţi. 
(3) Când se primesc ordine de la clienţi diferiţi pe acelaşi instrument financiar derivat şi aceeaşi 
scadenţă, intermediarul va introduce ordinele în piaţă în ordinea primirii lor. 
(4) În situaţia în care se primesc ordine de la clienţi diferiţi în acelaşi moment, prioritate la 
introducerea în piaţă vor avea ordinele cu preţul cel mai bun (cel mai mic preţ pentru ordinele de 
vânzare, respectiv cel mai mare preţ pentru ordinele de cumpărare). 
(5) În cazul în care societatea, din eroare, cumpără sau vinde pe altă scadenţă sau pe alt contract 
decât cele specificate de client, imediat după depistarea erorii va efectua o tranzacţie de sens 
contrar pe contractul/scadenţa ales/aleasă din greşeală, urmată de o tranzacţie pentru contractul / 
scadenţa corectă. 
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), societatea poate acoperi pierderea rezultată din această 
operaţiune cu un eventual profit rezultat din executarea ordinului clientului la un preţ mai bun, iar 
dacă din operaţiunile de mai sus rezultă o pierdere pentru client, societatea o va suporta în 
întregime, fără a percepe comisioanele aferente tranzacţiilor respective. 
(7) În cazul în care societatea cumpără sau vinde instrumente financiare derivate conform 
instrucţiunilor cuprinse în ordinele de tranzacţionare, dar din eroare în contul altui client decât cel 
de la care a primit ordinele de tranzacţionare, acesta va aplica prevederile specificate în 
reglementările aplicabile referitoare la corectarea tranzacţiilor. 
 
Art.24. Tranzacționarea instrumentelor financiare derivate se pot admite la tranzacţionare numai 
după o atentă analiză a situaţiei financiare a clientului şi a tipului de operaţiune propusă de către 
client pentru a diminua riscul asumat de investitor.-  
 

Art.25.  Înaintea deschiderii unui cont în marjă, vor fi luate în considerare aspecte cum ar fi: situaţia 
financiară curentă, aversiunea la risc, nivelul cunoştinţelor în domeniul financiar, experienţa 
anterioară pe piaţa de capital, obiectivele investiţionale ale clientului precum şi alte circumstanţe 
relevante.- 
 
Art.26.  Societatea, prin personalul său autorizat, îşi rezervă dreptul de a nu accepta sau de a 
limita accesul clientului la unul sau mai multe dintre serviciile solicitate prin cererea de deschidere 
cont.-  
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Art.27.(1) Societatea va evidenția distinct in sistemul propriu de back-office, conturile de marjă 
pentru instrumentele financiare derivate efectuate pe cont propriu de cele efectuate în numele 
clienților. 
(2) Activele constituite sub formă de marjă vor fi evaluate de catre societate pe baza procedurilor 
interne, luând în considerare următoarele principii referitoare la prețul curent al pieței: 
a) în momentul tranzacției sau tranzacțiilor, prețul mediu de achiziție; 
b) la sfârșitul ședinței de tranzacționare, prețul de referință. 
(3) Societatea va calcula cel putin zilnic, valoarea activelor și/sau a obligațiilor înregistrate în 
contutul de marjă al fiecărui client, va proceda la ajustarea acestuia si va determina nivelul minim 
al cerințelor de marjă.  
 
Art.28.(1)  Societatea, prin personalul său, va transmite clienţilor săi, acolo unde este cazul, prin 
modalitatea specificată în cererea de deschidere de cont, o alertă cu privire la posibilitatea intrării 
contului în apel in marjă.  
(2) Societatea va informa clientul asupra datei la care s-a constatat deficitul în marjă, precum și 
valoarea acestui deficit, solicitând  ca deficitul să fie acoperit. 
(3) Clienţii au obligaţia de a răspunde apelului în marjă: prin completarea cu numerar a deficitului 
din contul în marjă şi trimiterea la sediul intermediarului a dovezii aferente; prin închiderea unui 
număr de poziţii care să asigure, prin scăderea riscului, acoperirea acestuia pentru cele rămase; o 
combinaţie a celor două variante, cu condiţia ca rezultatul final să fie acelaşi,în termen de 5 (cinci) 
minute de la momentul primirii din partea societății a alertei cu privire la apelul în marjă.  
(4) Dacă clientul nu răspunde apelului în marjă și deficitul nu a fost acoperit sau eliminat în 
perioada stabilită în contract, S.S.I.F. este autorizată să execute ordinul de vânzare automată și să 
utilizeze fondurile bănești rezultate pentru a reduce expunerile în funcție de care se determină 
limitele impuse contului de marjă până la acoperirea sau eliminarea deficitului. 
(5) Apelul în marjă nu poate fi acoperit cu active din alte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F. în 
lipsa unei autorizări a clientului în acest sens. 
(6) Veniturile din dobânzi, drepturile obținute și dividendele aferente activelor clientului constituite 
sub formă de marjă sau dobândite prin tranzacții în marjă și depuse pentru acoperirea nivelului 
minim al cerințelor de marjă se vor cuveni clientului.  
(7) În cazul în care clienţii nu răspund apelului în marjă conform alin.(1), Societatea, prin personalul 
său autorizat, va închide forţat, din proprie iniţiativă, poziţiile deschise ale clienţilor societăţii care 
nu au răspuns apelului în marjă prin acoperirea acesteia.-  
 
Art.29.  Departamentul Back-Office verifică în permanenţă contul de marjă al clienţilor şi transmite 
Departamentului Front-Office & Tranzacţionare atenţionări privind nerespectarea nivelului minim al 
acestuia, informând concomitent conducerea societăţii. 
(2) Administratorul de risc monitorizează activitatea departamentelor de mai sus cu privire la 
conturile de marjă ale clienţilor.- 
 
Art.30.(1) Operaţiunile pe contul societăţii vor fi supervizate de către administratorul de risc al 
Societăţii. 
(2) Ori de câte ori se constată abateri de la prevederile legale, administratorul de risc, împreună cu 
reprezentanţii Compartimentului de Coformitate vor informa conducerea societăţii, propunând 
totodată măsuri de remediere a situaţiei.- 
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Art.31. Operaţiunile efectuate pe contul propriu şi cele în marjă ori de împrumut, vor fi restricţionate 
de cerinţe legislative aplicabile.- 
 

Art.32. În scopul diminuării impactului riscului specific şi al riscului de piaţă asupra portofoliului 
deinstrumente financiare derivate (IFD-uri) deţinut de societate în contul „House”, Departamentul 
Analiză Financiară transmite Administratorului de risc, Departamentului Front-Office & 
Tranzacţionare şi conducătorilor societăţii, rapoarte periodice de analiză a emitenţilor şi pieţei în 
ansamblul său.-  
 

Art.33. Societatea va acţiona în aşa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament faţă de 
clienţii săi.- 
 
Art.34. Societăţii şi brokerilor acesteia le este interzis să îşi exercite atribuţiile în cazul apariţiei unui 
conflict de interese cu clienţii acestora, cărora li se va notifica, în cel mai scurt timp, apariţia acestei 
situaţii. Într-un asemenea caz, este interzis să se execute tranzacţii în conturile: 

a) discreţionare ale clienţilor; 
b) persoanelor care deţin informaţii privilegiate; 
c) proprii sau ale persoanelor iniţiate, înainte de executarea ordinelor competitive ale clienţilor.- 

 
Art.35. Brokerul este obligat să informeze conducerea societăţii de bursă şi pe reprezentantul 
compartimentului de conformitate intern cu privire la orice petiții ale clienţilor săi în legătură cu 
activitatea sa. Societatea va ţine evidenţa tuturor acestor petiții , astfel încât acestea să poată fi 
puse în orice moment, la cerere, la dispoziţia A.S.F.- 
 
Art.36. Societatea va acţiona astfel încât să nu pericliteze, să nu poată fi considerat că periclitează 
şi să nu inducă o situaţie care poate să prejudicieze fondurile şi valorile clienţilor ori piaţa 
reglementată pe care tranzacţionează şi să se asigure că brokerii şi angajaţii nu se vor comporta în 
acest mod.- 
 
Art.37 Riscuri asociate instrumentelor financiare derivate 
(1) Principalele riscuri asociate instrumentelor financiare pot fi catalogate astfel: 

 risc de societate  
 risc sectorial  
 risc de piaţă 
 risc de contrapartidă 
 risc de lichiditate. 

 
Riscul de societate reprezintă posibilitatea ca un eveniment major să afecteze activitatea unei 
societăţi comerciale, de natură să ducă la declinul sau chiar falimentul acesteia. Pe piaţa de capital 
sunt societăţi cu un nivel de risc investiţional scăzut - societăţi mari şi stabile ale căror acţiuni au o 
lichiditate ridicată, şi societăţi cu un nivel de risc mai ridicat, dat de diverşi factori cum ar fi 
pierderile înregistrate, lichiditatea mai scăzută, etc. Reducerea acestui tip de risc se poate face prin 
diversificarea portofoliului de investiţii, implicit prin deţinerea unor instrumente financiare ale mai 
multor emitenţi. 
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Riscul sectorial este dat de investiţia în societăţi care aparţin aceleiaşi ramuri economice, sau 
dependente de o singură ramură. În situaţia unei instabilităţi economice aferentă sectorului 
respectiv, toate aceste societăţi vor fi afectate într-un mod negativ. Reducerea acestui tip de risc se 
poate face prin diversificare portofoliului de investiţii, implicit prin deţinerea de instrumente 
financiare ale unor emitenţi ce activează în ramuri diferite ale economiei. 
Riscul de piaţă este dat de conjunctura politică şi economică existentă la nivel de ţară. Este un 
risc care nu poate fi evitat, deoarece poate afecta toţi emitenţii, indiferent de sectorul de activitate. 
Riscul de piață are efecte asupra întregului portofoliu și se referă la sensibilitatea unui activ suport 
sau a unui întreg portofoliu la mișcările de ansamblu a prețurilor de piață. Riscul de piață se poate 
diminua prin hedging, el neputând fi eliminat prin diversificare. Acest tip de risc se măsoară prin 
Valorea de risc, adică potențialul de câștig/pierdere. 
Riscul de cotrapartidă provine din incertitudinea abilității partenerilor de afaceri de a-și îndeplini 
până la capăt obligațiile cotractuale. Riscul de credit este o problemă mai mult pe piața OTC, unde 
părțile negociază un contract specific nevoii fiecăreia dintre părți. 
Riscul de lichiditate se referă la imposibilitatea de a putea închide pozițiile deschise într-un 
anumit interval de timp, la un preț rezonabil. Acest risc poate fi legat pe de o parte de produsele 
sau piețele specifice, iar pe de altă parte de finanțarea generală a activităților cu intrumente 
financiare derivate. Riscul de lichiditate este specific investitorilor care doresc să închidă 
operațiunea comericală înaintea scadenței. Acești investitori ar trebui să ia în calcul dificultatea 
închiderii unei operațiuni sau dacă sunt diferențe între bid și ask, ceea ce ar duce la costuri 
semnificative.  
(2) În vederea monitorizării permanente a tranzacțiilor și a riscurilor ce decurg din tranzacționarea 
instrumentelor financiare derivate, Departamentului Oprațiuni împreună cu Compartimentul de 
Conformtate vor avea acces în timp real la sistemul electronic de tranzacţionare al operatorului 
pieţei.  
 
Art.38. Prezenta procedură se completează în mod corespunzător cu prevederile managementului 
riscului şi a procedurii de evaluare a acestuia, precum şi cu reglementările legale în vigoare, emise 
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, fără ca enumerarea să fie limitativă.- 
 


