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Regulamentul nr. 15/2018  

privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară  

În vigoare de la 20 decembrie 2018 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1082 din 20 decembrie 2018.  

Formă aplicabilă la 21 decembrie 2018. 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind 

securitizarea creanţelor, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 

capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 74/2015 

privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii 

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, potrivit deliberărilor 

Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 3 decembrie 2018, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: 

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte modul de constituire şi funcţionare a Registrului public al Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, denumit în continuare Registrul A.S.F., potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Legii nr. 126/2018 

privind pieţele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.   

(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în legislaţia specifică Autorităţii de 

Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare. 

 

Art. 2. - (1) Înscrierea entităţilor în Registrul A.S.F. se face cronologic. 

(2) Înscrierea în Registrul A.S.F. se face, după caz, în baza: 

a) solicitării entităţii în cauză; 

b) notificărilor transmise de autorităţile competente din România şi din state membre. 
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Art. 3. - (1) Registrul A.S.F. are caracter public. 

(2) Registrul A.S.F. se ţine în sistem computerizat. 

(3) Registrul A.S.F. este pus la dispoziţia publicului pe pagina de internet a Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

Art. 4. - (1) Registrul A.S.F. este împărţit în secţiuni numerotate. Secţiunile se pot divide în subsecţiuni. 

(2) În Registrul A.S.F. sunt înscrise entităţile active corespunzătoare fiecărei secţiuni. 

(3) Registrul A.S.F. se actualizează ori de câte ori este necesar. 

 

Art. 5. - Secţiunile Registrului A.S.F. sunt: 

1. Secţiunea 1 - Entităţi care prestează servicii şi activităţi de investiţii în România: 

a) Subsecţiunea 1 - S.S.I.F. (S.S.I.F.); 

b) Subsecţiunea 2 - Instituţii de credit din România (INCR); 

c) Subsecţiunea 3 - Firme de investiţii din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România în mod direct 

(FISMD); 

d) Subsecţiunea 4 - Sucursale ale firmelor de investiţii din alte state membre (SFIM); 

e) Subsecţiunea 5 - Sucursale ale societăţilor din ţări terţe (SSTT); 

f) Subsecţiunea 6 - Instituţii de credit din alte state membre (INCM); 

g) Subsecţiunea 7 - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre (SICM); 

h) Subsecţiunea 8 - Sucursale ale instituţiilor de credit din ţări terţe (SICT); 

i) Subsecţiunea 9 - Consultanţi de investiţii persoane fizice (CIPF); 

j) Subsecţiunea 10 - Consultanţi de investiţii persoane juridice (CIPJ); 

k) Subsecţiunea 11 - Persoane fizice care prestează servicii de investiţii conform art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele 

decât consultanţii de investiţii persoane fizice (PFSI); 

l) Subsecţiunea 12 - Persoane juridice care prestează servicii de investiţii conform art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele 

decât consultanţii de investiţii persoane juridice (PJSI). 

 

2. Secţiunea 2 - Persoane fizice care prestează serviciile şi activităţile de investiţii menţionate la pct. 5 din 

secţiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituţii de credit (PFSC). 

 

3. Secţiunea 3 - Agenţi delegaţi: 

a) Subsecţiunea 1 - Agenţi delegaţi persoane fizice ai S.S.I.F. (ADFA); 

b) Subsecţiunea 2 - Agenţi delegaţi persoane juridice ai S.S.I.F. (ADJA); 

c) Subsecţiunea 3 - Agenţi delegaţi persoane fizice ai instituţiilor de credit autorizate de B.N.R. (ADFB); 

d) Subsecţiunea 4 - Agenţi delegaţi persoane juridice ai instituţiilor de credit autorizate de B.N.R. (ADJB); 

e) Subsecţiunea 5 - Agenţi delegaţi persoane fizice, notificaţi de autorităţile competente ale altor state membre (ADFC); 

f) Subsecţiunea 6 - Agenţi delegaţi persoane juridice, notificaţi de autorităţile competente ale altor state membre (ADJC). 

 

4. Secţiunea 4 - Agenţi de distribuţie persoane fizice ai S.A.I. (ADIS) 
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5. Secţiunea 5 - Societăţi de administrare a investiţiilor: 

a) Subsecţiunea 1 - Societăţi de administrare a investiţiilor din România (SAIR); 

b) Subsecţiunea 2 - Societăţi de administrare a investiţiilor din alte state membre (SAIM); 

c) Subsecţiunea 3 - Sucursale ale societăţilor de administrare a investiţiilor din alte state membre (SSAM); 

d) Subsecţiunea 4 - Sucursale ale societăţilor de administrare a investiţiilor din state terţe (SSAT). 

 

6. Secţiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii: 

a) Subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR); 

b) Subsecţiunea 2 - Fonduri deschise de investiţii din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în 

România (FDIA); 

c) Subsecţiunea 3 - Fonduri deschise de investiţii din state terţe (FDIT). 

 

7. Secţiunea 7 - Societăţi de investiţii: 

a) Subsecţiunea 1 - Societăţi de investiţii din România (SINR); 

b) Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România 

(SISA); 

c) Subsecţiunea 3 - Societăţi de investiţii din state terţe (SIST). 

 

8. Secţiunea 8. - Administratori de fonduri de investiţii alternative: 

a) Subsecţiunea 1 - Administratori de fonduri de investiţii alternative autorizaţi de A.S.F. (AFIAA); 

b) Subsecţiunea 2 - Administratori de fonduri de investiţii alternative înregistraţi la A.S.F. (AFIAI); 

c) Subsecţiunea 3 - Administratori de fonduri de investiţii alternative din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în 

România în mod direct (AFIASMD); 

d) Subsecţiunea 4 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative din alte state membre care îşi 

desfăşoară activitatea în România (AFIASMS); 

e) Subsecţiunea 5 - Administratori de fonduri de investiţii alternative din state terţe care îşi desfăşoară activitatea în 

România (AFIATTD); 

f) Subsecţiunea 6 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative din state terţe care îşi desfăşoară 

activitatea în România (AFIATTS). 

 

9. Secţiunea 9 - Fonduri de investiţii alternative: 

a) Subsecţiunea 1 - Fonduri de investiţii alternative din România (AOPC constituite pe bază de contract civil), înregistrate 

la A.S.F. (FIAR); 

b) Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în 

România (FIAM); 

c) Subsecţiunea 3 - Fonduri de investiţii alternative dintr-un stat terţ ale căror titluri de participare sunt distribuite în 

România (FIAT). 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare                                 Ediție specială – Decembrie   2018 

 
 

5 
 

 

10. Secţiunea 10 - Societăţi de investiţii de tip alternativ/închis: 

a) Subsecţiunea 1 - Societăţi de investiţii de tip alternativ din România (AOPC constituite prin act constitutiv), înregistrate 

la A.S.F. (SIIRS); 

b) Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii de tip alternativ din alte state membre ale căror titluri de participare sunt 

distribuite în România (SIAM);   

c) Subsecţiunea 3 - Societăţi de investiţii de tip alternativ din state terţe (SIAT). 

 

11. Secţiunea 11 - Depozitari: 

a) Subsecţiunea 1 - Depozitari din România (DEPR); 

b) Subsecţiunea 2 - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre avizate de A.S.F. ca depozitari (SICD). 

 

12. Secţiunea 12 - Operatori de piaţă (OPPR): 

a) Subsecţiunea 1 - Operatori de piaţă autorizaţi în România (OPRO); 

b) Subsecţiunea 2 - Operatori de piaţă din alte state membre (OPSM). 

 

13. Secţiunea 13 - Locuri de tranzacţionare (LOTR): 

a) Subsecţiunea 1 - Pieţe reglementate (PREG); 

b) Subsecţiunea 2 - Sisteme multilaterale de tranzacţionare (SMT); 

c) Subsecţiunea 3 - Sisteme organizate de tranzacţionare (SOT). 

 

14. Secţiunea 14 - Ofiţeri de conformitate/Personal care îndeplineşte funcţia de conformitate (RCCO) 

 

15. Secţiunea 15 - Funcţia de administrare a riscului (FARA) 

 

16. Secţiunea 16 - Evaluatori: 

a) Subsecţiunea 1 - Evaluatori persoane fizice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPF); 

b) Subsecţiunea 2 - Evaluatori persoane juridice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPJ); 

c) Subsecţiunea 3 - Evaluatori persoane fizice (specializare Proprietăţi imobiliare) (EIPF); 

d) Subsecţiunea 4 - Evaluatori persoane juridice (specializare Proprietăţi imobiliare) (EIPJ). 

 

17. Secţiunea 17 - Entităţi care efectuează operaţiuni posttranzacţionare:   

a) Subsecţiunea 1 - Contrapărţi centrale (CCCC); 

b) Subsecţiunea 2 - Depozitari centrali (DPCN). 

 

18. Secţiunea 18 - Operatori independenţi: 

a) Subsecţiunea 1 - Operatori independenţi din România (OINR); 

b) Subsecţiunea 2 - Operatori independenţi din alte state membre (OISM). 
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19. Secţiunea 19 - Vehicule investiţionale: 

a) Subsecţiunea 1 - Societăţi de securitizare (VISS); 

b) Subsecţiunea 2 - Fonduri de securitizare (VIFS). 

 

20. Secţiunea 20 - Societăţi de administrare de vehicule investiţionale (SAVI) 

 

21. Secţiunea 21 - Auditori IT:  

a) Subsecţiunea 1 - Auditori IT, persoane fizice din România (AITFR); 

b) Subsecţiunea 2 - Auditori IT, persoane fizice din alte state (AITFS); 

c) Subsecţiunea 3 - Auditori IT, persoane juridice din România (AITJR); 

d) Subsecţiunea 4 - Auditori IT, persoane juridice din alte state (AITJS). 

 

22. Secţiunea 22 - Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST). 

 

23. Secţiunea 23 - Furnizori de servicii de raportare a datelor autorizaţi de A.S.F.: 

a) Subsecţiunea 1 - Mecanism de publicare aprobat (APA); 

b) Subsecţiunea 2 - Furnizor de sisteme centralizate de raportare (CTP); 

c) Subsecţiunea 3 - Mecanism de raportare aprobat (ARM). 

 

Art. 6. - (1) În cazul în care uneia dintre entităţile înscrise în Registrul A.S.F. i se retrage autorizaţia/avizul/atestatul, actul 

individual emis în acest sens va menţiona şi radierea numărului de înscriere al acesteia, număr care nu va mai fi atribuit altei entităţi. 

(2) Date despre entităţile radiate din Registrul A.S.F. se pot vizualiza consultând rubrica "Entităţi radiate din Registrul A.S.F." 

(3) În cazul în care o entitate este radiată din Registrul A.S.F. şi ulterior este reînscrisă, aceasta primeşte un număr de înregistrare 

diferit de cel iniţial. 

 

Art. 7. - (1) Registrul A.S.F. publicat pe pagina de internet a A.S.F. cuprinde următoarele rubrici: 

1. Pentru entităţile legale, după caz: 

a) numărul şi data înscrierii în Registrul A.S.F.; 

b) denumirea entităţii; 

c) forma juridică a entităţii; 

d) coduri (codul unic de înregistrare şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau echivalentul acestora pentru 

persoanele străine); 

e) adresa sediului social; 

f) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet; 

g) numărul şi data actului individual de autorizare, după caz; 

h) societatea de administrare în cazul fondurilor de investiţii deschise, respectiv a fondurilor de investiţii 

alternative/fondurilor de securitizare;   
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i) observaţii. 

2. Pentru persoanele fizice, după caz: 

a) numărul şi data înscrierii în Registrul A.S.F.; 

b) numele şi prenumele persoanei; 

c) numărul şi data actului individual de autorizare, după caz; 

d) adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea; 

e) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet a societăţii unde îşi desfăşoară activitatea; 

f) entitatea în numele căreia îşi desfăşoară activitatea; 

g) observaţii. 

(2) Rubrica "Observaţii" este activă în cazul în care despre entitatea în cauză există informaţii cu privire la sancţiuni 

aplicate acesteia de A.S.F. şi făcute cunoscute publicului, reorganizare, lichidare, faliment al entităţii, fuziune, schimbare de 

denumire, precum şi alte situaţii similare. 

 

Art. 8. - (1) Numărul de înscriere *) al entităţilor în Registrul A.S.F. are următoarea structură alfanumerică: 

a) tipul persoanei: 

PJR - persoană juridică română; 

PJM - persoană juridică din alt stat membru; 

PJT - persoană juridică din ţară terţă; 

PFR - persoană fizică română; 

PFM - persoană fizică străină din alt stat membru; 

PFT - persoană fizică străină din ţară terţă; 

CSC - contract de societate civilă; 

b) numărul secţiunii; 

c) numele secţiunii sau, în cazul în care secţiunea este împărţită în subsecţiuni, numele subsecţiunii. În situaţia în care o 

secţiune nu este împărţită iniţial în subsecţiuni, iar pe parcurs aceasta se împarte în subsecţiuni, entităţilor care se înscriu în 

subsecţiuni li se va trece numele subsecţiunii, iar pentru cele deja înscrise se păstrează numele secţiunii; 

d) pentru persoanele din România şi sucursalele persoanelor juridice din străinătate, caracterul "/", urmat de codul statistic 

al judeţului în care: 

- persoana juridică îşi are sediul social; sau 

- sucursala este înregistrată; sau 

- persoana fizică îşi are domiciliul; sau 

- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investiţii; 

1*) Exemplu: 
Tip - Nr. secţiune - Nume secţiune/subsecţiune - Cod statistic ţară/judeţ - Nr. de ordine din Registrul A.S.F. 
În situaţia unei persoane fizice române autorizate ca agent delegat persoană fizică a unui S.S.I.F., numărul de înscriere în registru va fi: 
PFR1)032)ADFA3)/434) 00275), unde: 
1) PFR - persoană fizică română; 
2) 03 - numărul secţiunii; 
3) ADFA - numele subsecţiunii; 
4) /43 - codul statistic al judeţului; 
5) 0027 - numărul de ordine. 
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e) pentru persoanele din străinătate, cu excepţia sucursalelor, codul statului în care: 

- persoana juridică îşi are sediul social; sau 

- persoana fizică îşi are domiciliul; sau 

- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investiţii; 

 

f) numărul de ordine în Registrul A.S.F. 

(2) În cadrul fiecărei secţiuni, numărul de ordine precizat la alin. (1) lit. f) se alocă începând de la 1. 

(3) În cazul în care secţiunea este împărţită în subsecţiuni, numărul de ordine se alocă în cadrul fiecărei subsecţiuni 

începând de la 1. 

(4) Numărul de ordine din Registrul A.S.F., precizat la alin. (1) lit. f), este format din 4 caractere numerice. 

 

Art. 9. - (1) Entităţile autorizate/avizate de C.N.V.M./A.S.F. înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament îşi 

păstrează numărul de ordine din Registrul A.S.F., alocat la data înscrierii. 

(2) Entităţile înscrise în Registrul A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament şi care fac parte din categoria entităţilor 

care nu mai intră sub incidenţa prevederilor acestuia vor fi radiate din registru. 

 

Art. 10. - Numărul şi data înscrierii în Registrul A.S.F. se precizează de entitatea înscrisă în Registrul A.S.F. în toate actele 

oficiale şi în corespondenţă, alături de datele de identificare. 

 

Art. 11. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. şi pe site-ul 

A.S.F. şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 

26/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice dispoziţie 

contrară prevăzută în reglementările A.S.F. 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Leonardo Badea 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 4 decembrie 2018. 

Nr. 15. 
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REGULAMENT 
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014  

privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară 
 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) și (2) și ale art. 28 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,   

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (14) și (15) și art. 176 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și 
supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (42) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția în asigurări, 
în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2), alin. (6), art. 87 alin. (2), art. 97  și art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 

privind piețele de instrumente financiare, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 19.12.2018,  

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: 

 
Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară  nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere 

Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899, din 11 decembrie 2014, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. Preambulul se modifică și va avea următorul cuprins: 
„În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, ale art. 18 alin. (1) şi (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu: 
- art. 13 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 4 alin. (42) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, 
- art. 8 alin. (15) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu 

modificările ulterioare 
- art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) şi art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 11 alin. (2), alin. (6), art. 87 alin. (2), art. 97 și art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente 

financiare.” 
 

2. La capitolul II, titlul secțiunii a 2-a, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„SECȚIUNEA a 2-a 

”Venituri din cote şi taxe aplicabile pentru funcţionarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, 
fondurilor de pensii private, asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor principali.” 

 
3. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Cota se virează lunar conform art. 35 alin. (1) şi (2) şi se stabileşte în conformitate cu cerințele prevăzute la pct. 4, 5 şi 

6 din anexa nr. 2.”  
 

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. - (1) Intermediarii principali datorează taxa de funcţionare sau de desfăşurare a activității de distribuție, după caz, 

din momentul în care sunt autorizaţi, respectiv avizați să desfășoare activitatea de distribuție în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.  
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(2) Taxa de funcționare sau de desfăşurare a activității de distribuție se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) şi (3) şi 
se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 asupra veniturilor totale din activitatea de distribuție.” 
 

5. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 17. - Taxele de autorizare/avizare/aprobare aplicabile în domeniul asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.38. - 1.441. şi 

pct. 1.70. - 1.78. din anexa nr. 3 şi se achită la momentul depunerii cererilor, conform art. 35 alin. (1).” 
 
6. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4) În vederea desfășurării activității în calitate de creatori de produse în asociație cu asigurătorii, intermediarii principali 

achită taxele de atestare/avizare pentru desfășurarea activității, prevăzute la pct. 1.76. din anexa nr. 3.” 
 
7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 19. - Pentru aprobarea modificărilor condiţiilor şi documentelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia sau avizul, 

solicitate de un asigurător/reasigurător, intermediar principal, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România sau de o entitate 
care organizează cursuri de calificare și pregătire profesională, precum şi pentru furnizarea oricăror informaţii/puncte de vedere, 
altele decât cele prevăzute la pct. 5.3., sau certificări din partea A.S.F., pentru a servi în relaţiile cu terţii, cu excepția contractanţilor, 
păgubiţilor şi a instituţiilor sau autorităţilor publice, se percep taxele prevăzute la pct. 1.43. și respectiv 1.441, din anexa nr. 3.” 
 

8. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 20. - (1) Taxa de autorizare/avizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor este 

prevăzută la pct. 1.44. din anexa nr. 3 şi se virează în contul A.S.F. la depunerea cererii de autorizare. 
(2) Furnizorii de programe de pregătire profesională autorizaţi/avizați, achită taxa anuală de menţinere în Registrul 

furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor, prevăzută la pct. 2.15. din anexa nr. 3,  
până la data de 31 martie a anului pentru care se achită taxa.” 
 

9. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Tarifele/taxele prevăzute la pct. 5.3. și 5.4. din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de  entităţile 

supravegheate de A.S.F., a contractanţilor, păgubiţilor şi a instituţiilor sau autorităţilor publice pentru pct. 5.3., respectiv în cazul 
entităților autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F. şi, respectiv, de către reprezentanții autorităților publice pentru 
pct. 5.4.” 
 

10. După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 341, cu următorul cuprins: 
„Art. 341. - Taxa prevăzută pentru interpretarea oficială a reglementărilor A.S.F. în vigoare aplicabile entităţilor prevăzute la 

art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012 se achită de către solicitant conform pct. 5.3. din anexa nr. 3, odată cu transmiterea 
cererii.” 

 
11. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Achitarea sumelor datorate lunar, conform art. 3 alin. (3) şi (31), art. 4 alin. (5), art. 5, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (5), 

art.10 și art. 11 alin. (2), se realizează cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.” 
 
12. La articolul 35, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 
„(5) Termenele prevăzute de prezentul regulament care expiră într-o zi de sărbătoare legală se vor prelungi până la 

sfârşitul următoarei zile lucrătoare.” 
 

13. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(3) Entităţile prevăzute la art. 11 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 5 lit. A. Pentru 

situaţiile rectificative se completează şi se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 5 lit. B.” 
 

14. La anexa nr. 2, titlul anexei și punctele 3, 4 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 

act:408921%20102886436
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„Anexa nr. 2 

Cote şi taxe aplicabile pentru funcţionarea/desfășurarea activității/administrarea/supravegherea organismelor de 
plasament colectiv, fondurilor de pensii private şi asigurătorilor/intermediarilor principali 

 

3. 

Taxă de 
funcţionare/desfășurare 
activitate aplicabilă 
intermediarilor principali. 

Cotă aplicată asupra veniturilor din 
activitatea de distribuție 
 
 

0,1% 

4. 

Contribuția pentru exercitarea 
supravegherii şi controlului 
activităţii de asigurări 
generale, mai puţin activitatea 
de asigurări RCA. 

Cotă asupra primelor brute 
încasate de asigurători din 
asigurări generale, mai puţin din 
activitatea de asigurări RCA. 
 

 

0,4% 

 …………………………   

6. 
Contribuția pentru exercitarea 
supravegherii şi controlului 
activităţii de asigurări RCA 

Cotă asupra primelor brute 
încasate din activitatea de 
asigurări RCA 

1% 

” 
 
 
 15. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.5. se abrogă. 
 

16. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.40., 1.43. și 1.44. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

1. Tarif/taxă de soluţionare a cererilor de 
autorizare/avizare/aprobare/atestare şi retragere 
autorizaţie/atestat entităţi reglementate 

1.40. autorizare/avizare  
 intermediari principali 5.000 lei 

1.43. aprobarea modificărilor în baza 
cărora este acordată autorizația de 
funcționare pentru societăți sau 
autorizația de funcționare/avizul de 
desfășurare a activității de distribuție 
pentru intermediarii principali, Biroul 
Asigurătorilor de Autovehicule din 
România sau o entitate care 
organizează cursuri de calificare, 
pregătire şi perfecționare profesională 

500 lei 

1.44. autorizare/avizare furnizori de 
programe de pregătire profesională în 
domeniul asigurărilor 

6.500 lei 

” 
 

 17. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.44., se introduce un nou punct, pct. 1.441, cu următorul 
cuprins: 
” 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

1. 
Tarif/taxă de soluţionare a cererilor de 
autorizare/avizare/aprobare/atestare şi retragere 
autorizaţie/atestat entităţi reglementate 

1.441.  furnizarea oricăror informații, 
puncte de vedere, altele decât cele 
prevăzute la pct. 5.3. sau certificări din 

500 lei 
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Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

partea A.S.F. destinate a servi în 
relațiile cu terții, cu excepția 
contractanţilor, păgubiţilor şi a 
instituţiilor sau autorităţilor publice. 

” 
18. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.45. se abrogă. 
 
19. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.69. și 1.70. se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„ 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

1. Tarif/taxă de soluţionare a cererilor de 
autorizare/avizare/aprobare/atestare şi retragere 
autorizaţie/atestat entităţi reglementate 
 
 
 

1.69. cererea de aprobare a 
proiectelor de achiziție și/sau a 
acționarilor semnificativi1: 
 
a) participații mai mari sau egale cu 
50% (cotă aplicabilă taxei de 
autorizare): 
 
b) participații mai mici de 50% 
 
(i) persoană fizică  
 
(ii) persoană juridică  
 
1) la înfiinţarea entităţii reglementate 
tariful pentru evaluarea acţionarilor 
este inclus în tariful de autorizare a 
entităţii reglementate.   

 
 
 
 
a) 75%  
 
 
 
b).  
 
(i) 5.000 lei 
 
(ii) 10.000 lei 
 
 
 

  1.70. aprobare fuziune/divizare:  
a) asigurător/reasigurător (cotă 
aplicabilă taxei de autorizare); 
b) companie de brokeraj nou înființată  
(se aplică taxa de autorizare). 

 
a) 25% 
 
b) 5.000 lei 

” 
20. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.75. se introduc trei noi puncte, pct. 1.76., 1.77. și 1.78., cu 

următorul cuprins: 
” 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

1. 
Tarif/taxă de soluţionare a cererilor de 
autorizare/avizare/aprobare/atestare şi retragere 
autorizaţie/atestat entităţi reglementate 

1.76. taxă de atestare/avizare 
activitate intermediari principali ca și 
creatori de produse: 
 
a) taxă atestare calitate de creator de 
produse de asigurare;  
 
b) taxă de avizare activitate de creare 
produse de asigurare. 

 
 
 
 
a) 0 lei 
 
 
b) 0 lei 

1.77. taxă de atestare în calitate de 
lectori în domeniul asigurărilor și 
reasigurărilor 

0 lei 
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Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

1.78. taxă aprobare conducere 
executivă intermediari principali 

100 lei 

 
” 

21. La anexa nr. 3 numărul curent 2, după punctul 2.2. se introduce un nou punct, pct. 2.21, cu următorul cuprins: 
” 

Nr. crt. Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

2. 
Tarif/Taxă de înscriere/ înregistrare/menţinere/radiere 
în/din evidenţele şi registrele A.S.F. 

2.21 înscriere în Registrul A.S.F. a 

persoanei care prestează servicii și 

activități de investiții în numele unei 

societăți de servicii de investiții 

financiare/instituții de credit: 

a) persoană fizică care prestează 

serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 

din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii 

nr. 126/2018; 

b) agent delegat: 

(i) persoană fizică; 

(ii) persoană juridică. 

 

 

 

 

a) 1.000 lei 

 

 

b) 

(i) 1.000 lei 

(ii) 3.500 lei 

” 
22. La articolul 3, numărul curent 2, după punctul 2.7. se introduce un nou punct, pct. 2.71, cu următorul cuprins: 
„ 

Nr. crt. Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
 

Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

2. 
Tarif/Taxă de înscriere/ înregistrare/menţinere/radiere 
în/din evidenţele şi registrele A.S.F. 

2.71 radiere din Registrul A.S.F. a 

persoanei care prestează servicii și 

activități de investiții în numele unei 

societăți de servicii de investiții 

financiare/instituții de credit: 

a) persoană fizică care prestează 

serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 

din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii 

nr. 126/2018; 

b) agent delegat: 

(i) persoană fizică; 

(ii) persoană juridică. 

 

 

 

 

a) 200 lei 

 

 

b) 

(i) 200 lei 

(ii) 200 lei 

” 
23. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctul 2.15. se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ 

Nr. crt. Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 

Nivelul 
tarifului/ 

taxei/cotei 
(%) 

2. 
Tarif/Taxă de înscriere/ înregistrare/menţinere/radiere 
în/din evidenţele şi registrele A.S.F. 

2.15. menţinerea în Registrul 
furnizorilor de programe de pregătire 
profesională în domeniul asigurărilor.” 

2.000 lei 
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” 
 
24. La anexa nr. 3, numărul curent 5, punctul 5.3. se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 

Nr. crt. Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

5. Tarife și taxe din alte activități desfășurate de A.S.F. 

5.3. Taxă interpretare oficială a 
reglementărilor A.S.F. în vigoare, 
aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 
alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012, 
cu excepţia entităţilor supravegheate 
de A.S.F., contractanţilor, păgubiţilor 
şi a instituţiilor sau autorităţilor 
publice, după cum urmează: 
a) persoane juridice; 
b) persoane fizice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 10.000 lei 
b) 300 lei 

” 
 
 
 
 
25. La anexa nr. 3 numărul curent 5, după punctul 5.5. se introduce un nou punct, pct. 5.6., cu următorul cuprins: 
„ 

Nr. crt. Categoria de venituri 
Precizări (operațiunea, baza de calcul 

căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/ 
taxei/cotei (%) 

5. Tarife și taxe din alte activități desfășurate de A.S.F. 

5.6. notificare persoană fizică care 
oferă informații privind instrumentele 
financiare, serviciile de investiții sau 
serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., 
în conformitate cu prevederile art. 87 
alin. (1) din Legea nr. 126/2018 

300 lei 

” 
 

26. Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Anexa nr. 5 

SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI 

........................................................ SA/SRL   

Str. ................................ nr. ........, bl. .........,   

sc. ..., ap. ......., sectorul/judeţul ..................., 

Localitatea ..................................................,   

telefon ............................../fax ....................,   

Persoană de contact ....................................,   

Telefon .........................., e-mail ................ . 

 
 
 
 
 
A. Situaţia privind cota pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară 
pentru luna . . . . . . . . . .    
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- lei - 

Nr. crt. Specificaţii 
TOTAL1 cumulat 
de la începutul 

anului 

Din care, pentru 
luna de raportare2 

Nr. şi data 
documentului de 

plată3 

0 1 2 3 4 

1. Categorie cota: 
   

1.1. Asigurări generale, mai puţin asigurări RCA 
   

1.2. Asigurări de viaţă 
   

1.3. Asigurări de tip RCA 
   

2. Volum prime brute încasate, din care: 
  

X 

2.1. Asigurări generale, mai puţin asigurări RCA 
   

2.2. Asigurări de viaţă 
   

2.3. Asigurări de tip RCA 
   

3. 
Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (%), pentru:   

X 

3.1. Asigurări generale, mai puţin asigurări RCA 
   

3.2. Asigurări de viaţă 
   

3.3. Asigurări de tip RCA 
   

4. Cota datorată, total din care: 
  

X 

4.1. Asigurări generale, mai puţin asigurări RCA 
   

4.2. Asigurări de viaţă 
   

4.3. Asigurări de tip RCA 
   

5. Majorări de întârziere datorate 
  

X 

6. Suma virată total, din care: 
   

6.1. 
Aferentă cotei pentru asigurări generale, mai puţin 
asigurări RCA    

6.2. Aferentă cotei pentru asigurări de viaţă 
   

6.3. Aferentă cotei pentru asigurări de tip RCA 
   

6.4. Aferentă majorărilor de întârziere 
   

1) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se 
face raportarea.   
2) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.   
3) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, 
din care:   
   - taxă de funcţionare/contribuţie;   
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   - majorări de întârziere;   
   - luna pentru care se virează fiecare sumă.   
 
SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI 

........................................................ SA/SRL   

Str. ................................ nr. ........, bl. .........,   

sc. ..., ap. ......., sectorul/judeţul ..................., 

Localitatea ..................................................,   

telefon ............................../fax ....................,   

Persoană de contact ....................................,   

Telefon .........................., e-mail ................ . 

 
   B. Situaţia rectificativă privind cota pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control datorată Autorităţii de Supraveghere 
Financiară pentru luna . . . . . . . . . .   

- lei - 

Nr. crt. Specificaţii 
Suma raportată 

iniţial1 
Suma rectificată2 Diferenţe (+/-) 

Nr. şi data 
documentului de 

plată3 

0 1 2 3 4 = 3 - 2 5 

1. Categorie cota: 
    

1.1. 
Asigurări generale, mai puţin 
asigurări RCA     

1.2. Asigurări de viaţă 
    

1.3. Asigurări de tip RCA 
    

2. 
Volum prime brute încasate, din 
care:    

X 

2.1. 
Asigurări generale, mai puţin 
asigurări RCA     

2.2. Asigurări de viaţă 
    

2.3. Asigurări de tip RCA 
    

3. 
Cota procentuală stabilită de 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (%), pentru: 

   
X 

3.1. 
Asigurări generale, mai puţin 
asigurări RCA     

3.2. Asigurări de viaţă 
    

3.3. Asigurări de tip RCA 
    

4. Cota datorată - total, din care: 
   

X 

4.1. 
Asigurări generale, mai puţin 
asigurări RCA     

4.2. Asigurări de viaţă 
    

4.3. Asigurări de tip RCA 
    

5. Majorări de întârziere datorate 
   

X 
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Nr. crt. Specificaţii 
Suma raportată 

iniţial1 
Suma rectificată2 Diferenţe (+/-) 

Nr. şi data 
documentului de 

plată3 

0 1 2 3 4 = 3 - 2 5 

6. Suma virată - total, din care: 
    

6.1. 
Aferentă cotei pentru asigurări 
generale, mai puţin asigurări RCA     

6.2. 
Aferentă cotei pentru asigurări de 
viaţă     

6.3. 
Aferentă cotei pentru asigurări de 
tip RCA     

6.4. Aferentă majorărilor de întârziere 
    

1) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate iniţial pentru luna respectivă.   
2) În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate 
iniţial.   
3) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, 
din care:   
   - taxă de funcţionare/contribuţie;   
   - majorări de întârziere;   
   - luna pentru care se virează fiecare sumă.   
 

27. Anexa nr. 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Anexa nr. 6 

SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI 

........................................................ SA/SRL   

Str. ................................ nr. ........, bl. .........,   

sc. ..., ap. ......., sectorul/judeţul ..................., 

Localitatea ..................................................,   

telefon ............................../fax ....................,   

Persoană de contact ....................................,   

Telefon .........................., e-mail ................ . 

 
Raportări intermediari principali 

 
  A. Situația privind taxa de funcţionare/distribuție datorată din desfășurarea activității de distribuție aferentă trimestrului ................ 

 
 
 

- Raportare trimestrială - 
-lei-

Nr. 

crt. 

Specificații Total1 cumulat de 

la începutul anului 

Din care, pentru 

trimestrul de raportare 

Nr. şi data 

documentului de 

plată2 

0 1 2 3 4 

1. Total venituri din activitatea de  distribuție 
  

x 

2. Cota procentuală stabilită de  A.S.F. 
  

x 
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Nr. 

crt. 

Specificații Total1 cumulat de 

la începutul anului 

Din care, pentru 

trimestrul de raportare 

Nr. şi data 

documentului de 

plată2 

0 1 2 3 4 

3. Taxa de funcţionare3/distribuție4 datorată 
  

x 

4. Majorări de întârziere datorate 
  

x 

5. Suma virată, total, din care: 
   

 - aferentă taxei de funcţionare/distribuție 
   

- aferentă majorărilor de întârziere 
   

 
1Se completează cu sumele cumulate de la începutul exercițiului financiar. 
2Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma virată, total, 
din care:   
- taxa de funcţionare/distribuție;   
- majorări de întârziere;   
- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă. 
3Taxa de funcționare se achită de către companiile de brokeraj 
4Taxa de distribuție se achită de către instituțiile de credit și firmele de investiții 
 
SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI 

........................................................ SA/SRL   

Str. ................................ nr. ........, bl. .........,   

sc. ..., ap. ......., sectorul/judeţul ..................., 

Localitatea ..................................................,   

telefon ............................../fax ....................,   

Persoană de contact ....................................,   

Telefon .........................., e-mail ................ . 

 
  B. Situația rectificativă privind taxa de funcţionare/distribuție datorată din desfășurarea activității de distribuție aferentă trimestrului 
...............   
 

- Raportare trimestrială - 
                                                                                                                                                                                           - lei -

Nr. crt. Specificaţii 
Suma raportată 

iniţial 
Suma rectificată1 Diferenţe (+/-) 

Nr. şi data 
documentului 

de plată2 

0 1 2 3 4=col. 3-col. 2 5 

1. Total venituri din activitatea de  distribuție 
    

2. Cota procentuală stabilită de A.S.F. 
   

x 

3. Taxa de funcţionare3/distribuție4 datorată 
   

x 

4. Majorări de întârziere datorate 
   

x 

5. Sumă virată, total din care: 
    

 - aferentă taxei de funcţionare/distribuție 
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Nr. crt. Specificaţii 
Suma raportată 

iniţial 
Suma rectificată1 Diferenţe (+/-) 

Nr. şi data 
documentului 

de plată2 

0 1 2 3 4=col. 3-col. 2 5 

- aferentă majorărilor de întârziere 
    

 
1Se completează sumele rectificate aferente trimestrului pentru care se face rectificarea.   
2Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma virată, total, 
din care:   
- taxa de funcţionare/distribuție;   
- majorări de întârziere;   
- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă. 
3Taxa de funcționare se achită de către companiile de brokeraj 
4Taxa de distribuție se achită de către instituțiile de credit și firmele de investiții 
 
 
 
 
 
 
           Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării. 
 
 
 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Leonardo Badea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
București, 20.12.2018 
Nr. 17  
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NORMĂ  

privind abrogarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele 

și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și 

autoritățile competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

 

 

În temeiul prevederilor art.1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 

Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere faptul că Orientările privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru 

platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente, emise de către Autoritatea europeană pentru valori 

mobiliare și piețe (ESMA) în baza art. 16 din Regulamentul (UE) nr.1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din  

24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe - 

ESMA), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, au fost retrase prin Decizia 

ESMA din 26 Septembrie 2018 (ESMA70-154-803), în urma preluării și dezvoltării obiectului acestor orientări în cadrul pachetelor 

legislative MiFID II și MAD II [Directiva (UE) 65/2014, Regulamentul UE) 600/2014, Regulamentul delegat (UE) 589/2017, 

Regulamentul (UE) 596/2014], 

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 12 decembrie 2018, 
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: 
 
Art. 1. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și 

controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile 

competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 593 din 4 august 2016, se abrogă. 

 

Art. 2. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de 

Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Leonardo Badea 

 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2018 
Nr. 21 


