
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

     DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 11/26.07.2011 
 
 

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 şi 
nr.2/14.01. 2010, 

având în vedere faptul că începând cu data de 1 iulie 2011 activitatea de administrare a 
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) este reglementată la nivel 
european următoarele norme: 

a) Directiva 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
(OPCVM), 

b) Directiva 2010/43/UE a Comisiei de implementare a Directivei 2009/65/CE privind 
cerințele organizatorice, conflictele de interes, codul de conduită, administrarea 
riscului și conținutul contractului încheiat între un depozitar și o societate de 
administrare a investițiilor,  

c) Directiva 2010/44/UE a Comisiei de implementare a Directivei 2009/65/CE privind 
fuziunea fondurilor, structurile de tip master/feeder şi procedurile de notificare, 

d) Regulamentul (UE) nr. 583/2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile cheie destinate 
investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie 
destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau 
prin intermediul unui site web, 

e) Regulamentul (UE) nr. 584/2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conţinutul 
scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare între autorităţile competente în scopul notificării, 
procedurile de efectuare a verificărilor la faţa locului și a investigaţiilor și schimbul de 
informaţii dintre autorităţile competente, 

ținând cont de faptul că Regulamentul (UE) nr. 583/2010 și Regulamentul (UE) nr. 584/2010 
care stabileşte, printre altele, forma și conținutul scrisorii standard de notificare și al 
atestatului O.P.C.V.M.-urilor şi modalitatea de transmitere si confirmare prin intermediul 
poștei electronice a scrisorii de notificare au intrat în vigoare, începând cu 1 iulie 2011, 
aplicându-se direct fără a fi necesară transpunerea în legislaţia naţională. 

în baza deliberărilor din şedinţa din data de 25.07.2011, Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare dispune: 
 
Art. 1 Se suspendă aplicarea prevederilor Instrucțiunii nr. 5/2007 privind procedura de 
notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state 
membre până la data transpunerii în legislaţia naţională primară a prevederilor Directivelor 
Europene, 2009/65/EC, 2010/43/UE şi 2010/44/UE. 

Art. 2  Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1 sunt aplicabile următoarele dispoziţii: 

a) În cazul O.P.C.V.M.-urilor din state membre care intenţionează să distribuie titluri de 
participare pe teritoriul României, se aplică prevederile procedurii intermediare 
aplicabile distribuției în România a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M.-uri 
autorizate în alte state membre, prevăzută în anexa la prezenta dispunere de măsuri. 



b) O.P.C.V.M.-urile din România, care intenţionează să distribuie titluri de participare în 
alte state membre UE, au obligaţia să respecte prevederilor art. 1 din Regulamentul 
(UE) nr. 584/2010, fiind obligate să notifice C.N.V.M. anterior demarării distribuției. 
 

Art. 3  Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi 
pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

 

 
PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la dispunerea CNVM nr. 11/26.07.2011 
 

Procedura intermediară aplicabilă distribuției în România a titlurilor de participare 
emise de O.P.C.V.M.-uri din statele membre  

 

Art. 1. (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică organismelor de plasament colectiv în 
valori mobiliare autorizate în alte state membre UE, denumite în continuare O.P.C.V.M. din 
state membre şi acoperă şi compartimentele de investiţii ale unui O.P.C.V.M.  

(2) O.P.C.V.M.-urile din state membre care își distribuie titlurile de participare pe teritoriul 
României sunt înscrise în Registrul C.N.V.M. 

Art. 2. O.P.C.V.M.-urile din state membre pot distribui în România titlurile de participare 
ulterior parcurgerii următoarei proceduri: 

a) Autoritatea competentă din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului dintr-un 
stat membru care intenționează distribuirea în România a titlurilor de participare 
transmite C.N.V.M., prin e-mail, la adresa notificationUCITS@cnvmr.ro, următoarele 
documente: 

i) scrisoarea de notificare a O.P.C.V.M. ce va cuprinde informaţii privind modalităţile 
prevăzute pentru distribuţia titlurilor de participare în România, inclusiv, dacă este 
cazul, privind clasele de acţiuni/unităţi de fond, având forma și conținutul prevăzute în 
Anexa I la Regulamentul UE nr. 584/2010, în limba engleză sau în limba română. 

ii) atestatul emis de către autoritatea competentă din statul membru de origine al acelui 
O.P.C.V.M. care certifică faptul că O.P.C.V.M.-ul îndeplineşte condiţiile impuse de 
Directiva 2009/65/CE, având forma și conținutul prevăzute în Anexa II la 
Regulamentul UE nr. 584/2010, în limba engleză sau în limba română. 

iii) ultima versiune a regulilor fondului sau actului constitutiv al societăţii de investiţii, 
a prospectului şi, după caz, ultimul raport anual şi raportul semestrial, în limba română 
sau în limba engleză. 

iv) ultima versiune a informaţiilor cheie destinate investitorilor/prospectului de 
emisiune simplificat, traduse în limba română, 
 
v) informații privind adresa de e-mail destinată primirii eventualelor observații din 
partea C.N.V.M. cu privire la documentele aferente notificării. 

b) Traducerile informaţiilor şi/sau documentelor menționate anterior se realizează sub 
responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului şi reflectă cu fidelitate conţinutul informaţiilor 
originale. 

c) Orice document anexat la scrisoarea de notificare, trebuie enumerat în mesajul e-
mail și furnizat într-un format de uz curent care să poată fi vizualizat și imprimat (doc, 
docx, xls, xlsx, pdf).  

d) În termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei prevăzute la lit. 
a), C.N.V.M. confirmă autorităţilor competente din statul membru de origine al 
O.P.C.V.M.-ului dacă: 
(i) s-au primit toate documentele anexate, enumerate în mesajul e-mail; și 
(ii) dacă documentele pot fi vizualizate sau imprimate. 

e) Confirmarea C.N.V.M. sau eventualele observaţii, după caz, se comunică prin e-
mail autorităţii competente a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului, utilizând 
adresa notificată de către aceasta conform lit. a) pct. v) de mai sus.  

Art. 3. Informaţiile relevante pentru distribuirea pe teritoriul României a titlurilor de 
participare ale O.P.C.V.M.-urilor stabilite în alte state membre, sunt publicate în limba 



engleză, pe website-ul C.N.V.M., la secţiunea Informații specifice privind distribuirea pe 
teritoriul României a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. din alte state membre. 

 
Art. 4 (1) O.P.C.V.M. autorizat în alt stat membru care îşi distribuie titlurile de participare în 
România are obligaţia să furnizeze investitorilor din România toate informaţiile şi 
documentele pe care O.P.C.V.M. are obligaţia să le furnizeze investitorilor din statul său 
membru de origine; 
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor din statul membru de origine, informaţiile şi 
documentele menţionate la alin. (1) sunt furnizate investitorilor conform procedurilor 
prevăzute de prezentul act şi de actele administrative din România; 
(3) Cerinţele prevăzute la alin. (2) se aplică, de asemenea, oricăror modificări ale informaţiilor 
şi documentelor prevăzute în prezentul articol; 
(4) Frecvenţa publicării preţului de emisiune sau de răscumpărare a titlurilor de participare ale 
unui O.P.C.V.M. din alt stat membru este reglementată de actele cu putere de lege şi de actele 
administrative ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului.  
 
Art. 5 O.P.C.V.M. care distribuie titluri de participare în România trebuie să: 
a) ia măsurile necesare pentru ca, în conformitate cu reglementările în vigoare, plăţile către 
deţinătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum şi 
transmiterea informaţiilor care îi revine O.P.C.V.M.-ului să fie asigurate deţinătorilor de titluri 
de participare din România.  
b) asigure accesul C.N.V.M. la versiunea electronică actualizată a fiecăruia din documentele 
menționate la art. 2 şi dacă este cazul, la orice traducere a acestora (inclusiv prin intermediul 
accesării website-ul O.P.C.V.M.-ului, website-ului S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul 
sau altui website desemnat de O.P.C.V.M. în scrisoarea de notificare sau în actualizările 
acesteia).  
c) notifice C.N.V.M. cu privire la orice modificări şi să indice adresa unde pot fi obţinute 
aceste documente în variantă electronică.  
 
Art. 6 În cazul modificării informaţiilor privind modalităţile de distribuţie comunicate în 
scrisoarea de notificare sau al unei modificări a clasei de acţiuni/unităţi de fond care se 
distribuie, O.P.C.V.M. trebuie să transmită C.N.V.M. o notificare scrisă în acest sens înainte 
de a pune în aplicare respectiva modificare.  
 
Art. 7 În scopul desfăşurării activităţilor lor, O.P.C.V.M.-urile pot folosi în România, în 
denumirea lor, aceeaşi referire la forma lor juridică - „societate de investiţii” sau „fond 
deschis de investiţii”, pe care o folosesc în statul membru de origine. 

http://www.cnvmr.ro/pdf/reguli/Informatii-specifice-distribuire-titluri-2011.pdf

