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Anexa nr.2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale
 a Valorilor Mobiliare nr. 29/4 din «16» iunie 2005

CONTRACT-TIP
de administrare fiduciară a investiţiilor
nr. ___________
____________________		                                                                                            «_____» ________________200_
                  (locul semnării) 					                                                                                                     (data semnării)
												
___________________________________________________________, numit (ă) în continuare „Fondatorul administrării”,
(numele, prenumele, patronimicul  sau denumirea completă)
certificat de înregistrare de stat a întreprinderii nr.___ din «___» ________ ___; în persoana ____________________________,
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza _________________________________________ din «____» _____________  _____, pe de o parte, şi
________________________________________________________________, numit (ă) în continuare „Administratorul fiduciar”,
(denumirea completă a Administratorului fiduciar)
certificat de înregistrare de stat a întreprinderii nr.___ din «___» ________ ___; licenţa pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor nr.___ din «____» ___________ ____, valabilă pînă la «____» ___________ ____, în persoana _____________________, care acţionează în baza ________________________________ din «____» _____________  _____,                  (funcţia, numele, prenumele)
pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele.

DISPOZIŢII GENERALE
Scopul încheierii prezentului Contract este administrarea eficienta din punct de vedere economic a obiectului acestuia, care ar garanta obţinerea de venituri. 
	În conformitate cu prezentul Contract, Beneficiar este __________________________________________________________
   (numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă )
buletin de identitate sau certificat de înregistrare de stat a întreprinderii nr.___________ din «__» ________ ___; în persoana _______________________care acţionează în baza ______________________ nr.___________________din «__» __________ _____
(funcţia, numele, prenumele)   

OBIECTUL CONTRACTULUI
Administratorul fiduciar va efectua în folosul Beneficiarului administrarea fiduciară a patrimoniului Fondatorului administrării (în continuare – patrimoniu), indicat în pct. 2.2.
	Bunul /-rile care intră în componenţa patrimoniului este / sunt (pentru fiecare bun separat Fondatorul administrării va indica dacă bunul este sau nu grevat cu sarcini, şi în favoarea cui):________________________________________________________
Valorile mobiliare ce fac parte fin patrimoniu vor fi transmise în deţinerea nominală a Administratorului fiduciar.                                                                                                                                                                              
	Fondatorul administrării va transmite Administratorului fiduciar patrimoniul şi actele necesare în următorul mod _____  ________________________________________________________________________________________________________
                                                                       (la momentul încheierii contractului sau în o anumită perioadă)

DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI GARANŢIILE PĂRŢILOR
Părţile prezentului Contract exercită funcţiile, au drepturile şi obligaţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor. Drepturi şi obligaţii suplimentare care nu contravin legislaţiei ________________________________________________
	La efectuarea tranzacţiilor cu patrimoniul, administratorul fiduciar va respecta următoarele condiţii:
	să înstrăineze valorile mobiliare (la alegerea fondatorului se va sublinia una din posibilităţi): la orice preţ curent de piaţă, la un preţ nu mai mic de ___ % din valoarea nominală, la valoarea nominală, la un preţ ce depăşeşte valoarea nominală;
	să procure valori mobiliare (la alegerea fondatorului se va sublinia una din posibilităţi): diversificat/nediversificat, valori mobiliare corporative/de stat/orice tip, ramuri ale economiei ___________________/orice ramuri;
	alte condiţii __________________________________________________________________________________________
	Administratorul fiduciar este obligat să prezinte Fondatorului administrării şi Beneficiarului  (în cazul cînd Beneficiar este o altă persoană decît Fondatorul administrări) darea de seamă asupra activităţii de administrare fiduciară a patrimoniului  
__________________________________________________, pe adresa __________________________________________________
(zilnic, săptămînal, lunar, trimestrial, sau la date fixe, dar nu mai rar de o dată pe an)
	Părţile confirmă corespunderea lor cerinţelor indicate în capitolul 7 al Regulamentului cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor.


VENITUL OBŢINUT CA REZULTAT AL ADMINISTRĂRII PATRIMONIULUI
Veniturile obţinute de către Administratorul fiduciar ca rezultat al administrării patrimoniului se includ în patrimoniul administrat şi constituie proprietatea Fondatorului administrării.
	După includerea veniturilor indicate în pct. 4.1 în componenţa patrimoniului, Administratorul fiduciar va efectua trecerea în cont propriu a unei părţi din venituri în calitate de remunerare în modul, mărimea şi termenii stabiliţi în Capitolul V al prezentului Contract. 
La decizia Fondatorului administrării se va indica una din următoarele variante: Varianta I. Mijloacele băneşti, dividendele şi alte plăţi vor fi remise Beneficiarului ________________________________________________________________________
                                                                        (zilnic, săptămînal sau la date fixe, dar nu mai rar de o dată pe an)   
după reţinerea din acestea a unei părţi în calitate de remunerare potrivit capitolului V al prezentului Contract.
Varianta II. Mijloacele băneşti, dividendele şi alte plăţi vor fi administrate (investite şi reinvestite) de către Administratorul fiduciar în condiţiile stabilite de prezentul Contract, după reţinerea din acestea a unei părţi în calitate de remunerare potrivit capitolului V al prezentului Contract.
	Mijloacele băneşti, inclusiv dividendele şi alte plăţi obţinute în urma administrării patrimoniului vor fi remise Beneficiarului în următorul mod (se va completa doar în cazul alegerii variantei I la pct. 4.3): _____________________________________________________________________________________________________________

(se specifică modul în care Administratorul fiduciar va remite mijloacele băneşti, cu indicarea, dacă este necesar, a contului bancar, adresei, etc.)

REMUNERAREA ADMINISTRATORULUI FIDUCIAR
Părţile vor conveni asupra uneia din următoarele variante:
Varianta I. Administratorul fiduciar va primi o remunerare în mărime de _______ (___________)% din valoarea cîştigurilor 
                                                                                                                                                               (în  cifre)           (în litere)                                                                           
obţinute. 
Varianta II.  Administratorul fiduciar va primi o remunerare în mărime de ________ (____________) lei pe _________.
                                                                                                 		                                      (în cifre)             (în litere)
	Calcularea remuneraţiei se va efectua ________________________________________________________________________

                                                                                                                               (zilnic, săptămînal, lunar, anual, la alte date fixe)
	Remunerarea Administratorului fiduciar nu va depăşi 25% din valoarea cîştigurilor reale obţinute din administrarea patrimoniului.


PLĂŢILE LEGATE DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
Plăţile referitoare la administrarea patrimoniului se vor efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor.
Cheltuielile legate de trecerea patrimoniului de la Fondatorul administrării la Administratorul fiduciar vor fi suportate de către ________________________________________________________________________________________________________
                         (administratorul fiduciar şi/sau fondatorul administrării)
	Сheltuielile legate de trecerea patrimoniului de la Administratorul fiduciar la Fondatorul administrării, în caz de reziliere a contractului, vor fi suportate de către __________________________________________________________________________

                                                                                                    (administratorul fiduciar şi/sau fondatorul administrării)
	În caz de reziliere a contractului, ca urmare a retragerii licenţei Administratorului fiduciar, cheltuielile legate de trecerea patrimoniului de la Administratorul fiduciar la Fondatorul administrării, vor fi suportate de către Administratorul fiduciar.

RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiunilor sale părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În caz de neexecutare sau executare necompletă de către Administratorul fiduciar a prevederilor pct. 4.3 al prezentului Contract, Administratorul fiduciar va achita Fondatorului administrării penalităţi în mărime de ___ % (dar nu mai mică de 0,1%) din plata restantă pentru fiecare zi de întîrziere.
Obligaţiile născute ca urmare a depăşirii de către Administratorul fiduciar a împuternicirilor stabilite în Contract şi care nu au fost consimţite de Fondatorul administrării în scris, vor fi executate integral din contul Administratorului fiduciar.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Contractul poate fi modificat sau completat cu acordul comun al ambelor părţi, în condiţiile stabilite de Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor.
	Contractul poate fi modificat sau completat la iniţiativa uneia dintre părţi, iar partea care intenţionează să modifice sau să completeze prezentul Contract este obligată să comunice în scris intenţia sa cu cel puţin __________________________ pînă la data modificării sau completării acestuia.                                                                                                        (zile, săptămîni, luni)   
	În cazul în care una din părţi îşi va modifica rechizitele, aceasta va înştiinţa cealaltă parte în termen de 10 zile de la data survenirii schimbărilor respective. 
	Contractul poate fi reziliat în cazurile stabilite de Regulamentul cu privire la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor.
	Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare (fiecare avînd putere juridică egală), câte un exemplar pentru fiecare parte.
	Contractul se înregistrează în Registrul de evidenţă a contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor ţinut de către  Administratorul fiduciar şi se consideră încheiat din ziua semnării lui de către părţi.
Prezentul Contract este valabil pîna la data de _________________________ şi poate fi prelungit doar cu acordul în scris al ambelor părţi.							(ziua, luna, anul)
                                                                                                                
RECHIZITELE PĂRŢILOR

Administratorul fiduciar
Fondatorul administrării (necesarul de completat)
Cod fiscal_______________________________________
Cod fiscal_______________________________________
Rechizitele bancare _______________________________
_______________________________________________
Document de identitate________Seria__nr.____________ Eliberat de_________ la data de ____________
Adresa juridică___________________________________
Rechizitele bancare _______________________________
Adresa de reşedinţă_______________________________
Adresa de reşedinţă_______________________________
Coordonatele de contact:
Coordonatele de contact:
Tel.(Fax)_______________________________
Tel.(Fax)_______________________________
Email: _________________________________
Email: _________________________________
Numele, prenumele _______________________________
Numele, prenumele _______________________________
Semnătura ______________________________________
Semnătura ______________________________________
L.Ş.
L.Ş.
         
     Numărul de înregistrare ______________
Data înregistrării «__» _________ 200__ 
_______________________________________________                                                                  _____________________
Numele, prenumele  persoanei care a înregistrat contractul                                                                                    semnătura 


