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REGULAMENT 

 privind aplicarea art. 11 și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de 

instrumente financiare 

 

- PROIECT - 

 

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 prevederile art. 2 alin. (2) și (6), art. 11, art. 87 alin. (2) și art. 280 alin. 

(1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca Națională a României emit prezentul 

regulament. 

 

 

 

Art. 1. – Prezentul regulament cuprinde dispoziții în aplicarea prevederilor art. 11 și art. 

87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în 

continuare Legea nr. 126/2018. 

 

Art. 2 - A.S.F. și B.N.R. aplică Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și 

competențelor, denumit în continuare Ghidul ESMA, prevăzut în anexa nr. 1.  

 

Art. 3. –Termenii, abrevierile şi expresiile utilizați/utilizate în prezentul regulament au 

semnificaţia prevăzută în Legea nr. 126/2018 și în Ghidul ESMA. 

 

Art. 4. - (1) S.S.I.F. este deplin responsabilă pentru activitatea desfășurată de personalul 

său. 

(2) Pentru a presta servicii și activității de investiții, o persoană fizică trebuie: 

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018; 

b) să aibă cel puţin studii medii; 

c) să nu dețină o participație calificată şi nici o altă funcţie de conducere sau de execuţie 

în cadrul altei S.S.I.F. sau instituție de credit care prestează servicii și activități de investiții; 

d) să nu fie agent delegat; 

e) să nu fi fost sancţionată de A.S.F. sau de B.N.R. cu interzicerea desfăşurării de 

activităţi pe pieţele supravegheate de acestea; 

f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de 

fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte 

infracţiuni de natură economică.  

 

Art. 5. -  (1) O persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 

din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, se înscrie în Registrul A.S.F. și trebuie: 

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) și c) - f); 

b) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă; 

c) să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 18 din Ghidul 

ESMA și ale alin. (2).  
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(2) În sensul alin. (1) lit. c), îndeplinirea condițiilor de cunoștințe și competență 

reprezintă deținerea de calificare corespunzătoare și experiență corespunzătoare, după cum 

urmează:  

a) calificare dobândită ca urmare a participării la cursuri de formare și a promovării 

testului aferent finalizării cursurilor de formare, în conformitate cu cerințele menționate la  

art. 8 alin. (1);  

b) experiență în domeniul pieței de capital, respectiv al pieței monetare și valutare, în 

funcție de instrumentele financiare vizate, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul 

ESMA de minimum: 

(i) 1 an, dacă prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa 

nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare  care nu sunt complexe, în 

sensul art. 88 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 126/2018 și ale art. 57 din Regulamentul delegat (UE) 

2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile 

de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei 

menționate;  

(ii) 3 ani, dacă prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa 

nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la pct. 

(i), denumite în continuare instrumente financiare complexe. 

  

Art. 6. – (1) O 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, se notifică în prealabil A.S.F. și trebuie: 

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2); 

b) să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 17 din Ghidul 

ESMA și ale alin. (2). 

(2) În sensul alin. (1) lit. b), îndeplinirea condițiilor de cunoștințe și competență 

reprezintă deținerea de calificare corespunzătoare și experiență corespunzătoare, după cum 

urmează: 

a) calificare dobândită în conformitate cu cerințele menționate la art. 8 alin. (3);  

b) experiență corespunzătoare de minim 6 luni în domeniul pieței de capital, respectiv 

al pieței monetare și valutare, în funcție de instrumentele financiare vizate, în conformitate cu 

prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA. 

(3) O persoană care a fost înscrisă în Registrul A.S.F. pentru a presta serviciul de 

investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 se consideră că 

deține calificarea necesară pentru a oferi informații privind instrumentele financiare în 

conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. 

 

Art. 7. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2), respectiv ale art. 6 alin. (2), 

o persoană care nu deține experiența minimă și/sau calificarea corespunzătoare, poate desfășura 

activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F. care desfășoară 

aceeași activitate și îndeplinește cerința de experiență minimă și calificare corespunzătoare, cu 

notificarea prealabilă a A.S.F.  

(2) Perioada în care o persoană își desfășoară activitatea conform alin. (1) nu poate 

depăși: 

a) 3 ani în cazul prestării serviciului de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, 

anexa 1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare complexe; 

b) 1 an în cazul prestării serviciului de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa 

1 a Legii nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare care nu sunt complexe; 

c) un an în cazul oferirii de informații. 
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Art. 8. – (1) Persoana fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din 

Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018, trebuie să urmeze un curs de formare organizat de 

un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului Comisiei 

Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi 

specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumit în 

continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010, care să asigure minimum  30 de ore de curs și 

care să se finalizeze cu un test de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul de 

Studii Financiare.  

(2) Cursul menționat la alin. (1) trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât și practică 

și poate fi organizat folosind mijloace la distanță. 

(3) Pentru o persoană fizică care oferă informații în conformitate cu prevederile art. 87 

alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pregătirea poate fi asigurată  de S.S.I.F. sau prin urmarea unui 

curs de formare organizat de Institutul de Studii Financiare sau de un organism de formare 

profesională atestat de A.S.F.  

(4) În situația în care pregătirea prevăzută la alin. (3) se asigură de S.S.I.F. trebuie 

respectate următoarele condiții: 

a) consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.S.I.F. se asigură că există 

mecanisme de control consolidate pentru a se asigura că persoanele respective au cunoștințele 

necesare pentru a oferi informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau 

serviciile auxiliare; 

b) funcția de conformitate: 

(i) verifică dacă în urma pregătirii asigurate de S.S.I.F., personalul respectiv a dobândit 

cunoștințe adecvate;  

(ii) include în raportul anual întocmit pentru membrii organului de conducere superioară 

informații cu privire la rezultatul verificării prevăzute la pct. (i). 

(5) Se consideră că studiile universitare de master asigură calificarea necesară prevăzută 

la alin. (1), respectiv la alin. (3) în măsura în care cursurile cuprinse în curricula studiilor 

respective conform foii matricole/suplimentului la diplomă/situației școlare anexate la 

diploma/certificatul de absolvire a studiilor respective acoperă cerințele prevăzute la pct. 18, 

respectiv la pct. 17 din Ghidul ESMA, caz în care responsabilitatea certificării îndeplinirii 

acestor cerințe revine S.S.I.F. pe baza procedurilor sale interne. Pentru persoanele prevăzute la 

alin. (1) este obligatorie și promovarea la Institutul de Studii Financiare sau, după caz, la 

Institutul Bancar Român, a unui test de evaluare a cunoștințelor dobândite.  

(6) Se consideră că studiile urmate la CFA Institute sau PRMIA Institute și diplomele 

ACI Dealing Certificate and Diploma emise de ACI Financial Markets Association, respectiv 

Certified European Financial Analyst emisă de European Federation of Financial Analysts 

Societies asigură calificarea necesară prevăzută la alin. (1), respectiv la alin. (3).  

(7) Certificarea prevăzută la alin. (5) va cuprinde detalii privind echivalența dintre 

cursurile cuprinse în curricula studiilor respective și cerințele prevăzute la alin. (1), respectiv la 

alin. (3) și, dacă este cazul, a numărului orelor de curs dedicate acestora. 

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (1) persoana fizică care prestează serviciul de 

investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în numele unei 

instituții de credit, cu instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 

126/2018, trebuie să urmeze un curs de formare organizat de Institutul Bancar Român sau un 

alt organism de formare profesională acceptat de B.N.R., care să asigure minimum 30 de ore 

de curs și care să se finalizeze cu un test de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la 

Institutul Bancar Român. 

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (3), persoana fizică, angajată a unei instituții de 

credit, care oferă informații privind instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c) 
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din Legea nr. 126/2018, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 

trebuie să urmeze un curs de formare organizat de Institutul Bancar Român sau un alt organism 

de formare profesională acceptat de B.N.R., care să asigure minim 8 ore de curs și care să se 

finalizeze cu un test de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul Bancar Român. 

(10) Prin excepție  de la prevederile alin. (3), persoana fizică, angajată a unei instituții 

de credit, care oferă informații privind instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. 

a) și b) din Legea nr. 126/2018, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 

126/2018 trebuie să urmeze un curs organizat de Institutul Bancar Român sau de un alt 

organism de formare profesională acceptat de B.N.R. sau de către instituția de credit, care să 

asigure minim 4 ore de curs și care să se finalizeze cu un test de evaluare a cunoștințelor 

dobândite. În cazul în care cursul este organizat de către instituția de credit, instituția de credit 

trebuie să dispună de proceduri de evaluare a eficacității cursului. 

 

Art. 9. - (1) În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., respectiv a notificării A.S.F., după 

caz, a persoanei prevăzute la art.5, respectiv la art. 6, S.S.I.F. va depune la A.S.F. o cerere 

întocmită conform anexei nr. 2, respectiv nr. 3, însoţită de următoarele documente: 

a) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și 

cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor 

organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în 

special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; 

b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită 

în forma prezentată în anexa nr. 4; 

c) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în 

copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul 

primăriilor unde nu există cabinete notariale, pentru persoanele prevăzute la art. 5; 

d) certificat de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie 

legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul 

primăriilor unde nu există cabinete notariale, pentru persoanele prevăzute la art. 5; 

e) dovada promovării testului menționat la art. 8, pentru persoanele prevăzute la art. 5; 

f) declarația reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, 

pentru persoanele prevăzute la art. 6;  

g) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările 

A.S.F.  

(2) În situația prevăzută la art. 7 alin. (1), S.S.I.F. va: 

a) comunica A.S.F. numele persoanei supraveghetoare și data maximă preconizată 

pentru începerea desfășurării activității în mod autonom; 

b) transmite A.S.F. dovada dobândirii calificării corespunzătoare conform prevederilor 

art. 5 alin. (2) lit. a) sau art. 6 alin. (2) lit. a), după caz, cel târziu la expirarea perioadei de 

desfășurare a activității sub supravegherea unei alte persoane. 

 

Art. 10 – (1) S.S.I.F. trebuie să analizeze ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin 

anual, criteriile menționate la alin. (2), nevoile de competență și instruire a angajaților.  

(2) S.S.I.F. trebuie: 

a) să se asigure că există o pregătire corespunzătoare a personalului, astfel încât angajații 

să rămână competenți; 

b) să monitorizeze și să evalueze în mod regulat eficacitatea formării personalului pentru 

a se asigura că îndeplinește obiectivele S.S.I.F.  

(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), S.S.I.F. trebuie să ia 

în considerare cel puțin următoarele elemente în stabilirea necesității revizuirii cerințelor de 
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formare a personalului în vederea asigurării îndeplinirii condițiilor impuse de prezentul 

regulament: 

a) modificările legislative; 

b) schimbările intervenite în regulile aplicabile operațiunilor desfășurate pe piață care 

au incidență asupra activității desfășurate;  

c) schimbările intervenite la produsele oferite investitorilor; 

d) modificările procedurilor interne; 

e) comportamentul angajaților, precum și aptitudinile, expertiza și  cunoștințele tehnice  

ale acestora avute în prestarea serviciilor relevante. 

(4) Membrii conducerii superioare sunt responsabili pentru respectarea prevederilor 

alin. (1)- (3).  

 

Art. 11. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul 

de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, trebuie să fie 

de  15 ore de clasă anual. 

(2) Formarea continuă trebuie să fie asigurată de:  

a) Institutul de Studii Financiare sau organisme de formare profesională atestate de 

A.S.F., în cazul persoanei care  prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea 

A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018; 

b) S.S.I.F., Institutul de Studii Financiare sau organisme de formare profesională 

atestate de A.S.F., în cazul persoanei care oferă informații în conformitate cu prevederile art. 

87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. În cazul în care formarea continuă se face de către S.S.I.F., 

S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri de evaluare pentru a confirma progresul personalului. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2) formarea continuă pentru persoana 

fizică care prestează, în numele unei instituții de credit, serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 

din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, respectiv  care oferă informații privind 

instrumentele financiare, trebuie să fie de 15 și respectiv 4  ore anual și să fie asigurată de:  

a) Institutul Bancar Român sau un alt organism de formare profesională acceptat de 

B.N.R., în cazul unei persoane care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din 

Secțiunea A, privind instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c) din Legea      nr. 

126/2018  anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018; 

b) Institutul Bancar Român sau un alt organism de formare profesională acceptat de 

B.N.R., în cazul unei persoane care oferă informații privind instrumentele financiare prevăzute 

la art. 2 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 126/2018, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) 

din Legea nr. 126/2018; 

c) Institutul Bancar Român sau un alt organism de formare profesională acceptat de 

B.N.R. sau de către instituția de credit, în cazul unei persoane care oferă informații privind 

instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și b) din Legea nr. 126/2018, în 

conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. În cazul în care formarea 

continuă este asigurată de către instituția de credit, instituția de credit trebuie să dispună de 

proceduri de evaluare a eficacității acesteia. 

 

Art. 12 – (1) S.S.I.F. trebuie să țină evidențe referitoare la dobândirea cunoștințelor și 

competențelor persoanelor prevăzute la art. 5 și la art. 6. 

(2) În scopul alin. (1), S.S.I.F. trebuie să aibă o listă actualizată a persoanelor prevăzute 

la art. 5 și la art. 6, precizând pentru fiecare persoană care apare pe listă, următoarele: 

a)  dovada dobândirii cunoștințelor, în speță: 

(i) certificatul emis de Institutul de Studii Financiare, respectiv de Institutul Bancar 

Român, după caz; 
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(ii) informații privind perioada și persoana care a asigurat pregătirea internă conform 

condițiilor prevăzute de prezentul regulament; 

b) evidența deținerii experienței corespunzătoare; 

c) dovada absolvirii cursurilor de formare continuă urmate, după caz. 

(3) În cazul în care formarea continuă  este furnizată de S.S.I.F., societatea are obligația 

întocmirii unui registru de formare profesională continuă aferent fiecărui angajat în care să fie 

păstrată evidența pregătirii acestuia. 

 

Art. 13. – (1) S.S.I.F. comunică semestrial A.S.F. informații privind persoanele care 

prestează servicii și activități de investiții, altele decât cele prevăzute la art. 5 și 6, respectiv 

persoanele care au încetat să presteze servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F., 

conform anexei nr. 5. 

(2) Pe perioada indisponibilității unei persoane care intră sub incidența prevederilor 

prezentului regulament, conducerea superioară a S.S.I.F. are obligația să se asigure că parolele 

și codurile de acces alocate respectivei persoane sunt retrase. 

 

Art. 14. -  (1) Radierea din Registrul A.S.F. a persoanelor prevăzute la art. 5 poate avea 

loc în următoarele cazuri:   

a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F., întocmită conform anexei nr. 

6;   

b) ca sancţiune;   

c) dacă ASF constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de la înscriere.   

(2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă 

cu persoanele prevăzute la art. 5, S.S.I.F. are obligaţia să solicite A.S.F. radierea acestora din 

Registrul A.S.F.   

(3) Cererea de radiere din Registrul A.S.F. a persoanelor prevăzute la art. 5 va fi însoţită 

de:   

a) precizarea motivului solicitării radierii; 

b) documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;   

c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările 

A.S.F. 

 

Art. 15. -   (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării 

raporturilor de muncă cu persoanele prevăzute la art. 6, S.S.I.F. are obligaţia să notifice A.S.F. 

cu privire la acest aspect. 

(2) Notificarea încetării activității unei persoane de oferire de informații privind 

instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 

se  întocmește conform anexei nr. 7  și este însoțită de:   

a) precizarea motivului notificării; 

b) documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă. 

 

Art. 16. -   S.S.I.F. pune la dispoziția A.S.F., la cerere, orice document și înregistrări 

referitoare la personalul S.S.I.F întocmite conform procedurilor interne și cerințelor prezentului 

regulament.  

 

Art. 17. - S.S.I.F. are obligația respectării întocmirii de proceduri interne în aplicarea 

Ghidului ESMA, prin care să stabilească inclusiv frecvența și data limită până la care se 

efectuează analiza prevăzută la pct. 20 lit. b) din Ghidul ESMA și structura organizatorică 

competentă care efectuează această analiză. 

 

act:714144%2080295684
act:714144%2080295684
act:714144%2080295684
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Art. 18 - Prevederile prezentului  regulament se aplică și: 

a) agenților delegați care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea 

A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, în ceea ce privește cerințele de cunoștințe și competențe 

prevăzute la art. 5 alin. (2); 

b)  societăților de administrare a investițiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) pct. (i) 

din Ordonanţa 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 și completări 

prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește cerințele 

de cunoștințe și competențe prevăzute la art. 5 alin. (2) pentru personalul implicat; 

c) instituțiilor de credit autorizate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) personalului, inclusiv agenților delegați care prestează serviciul de investiții prevăzut 

la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, sucursalelor înființate pe teritoriul 

României de către o firmă de investiții sau instituție de credit dintr-un alt stat membru care 

furnizează clienților consultanță de investiții sau informații privind instrumente financiare, 

servicii de investiții sau servicii auxiliare; 

e) agenților delegați care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea 

A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 situați în România ai unei firme de investiții sau ai unei 

instituții de credit dintr-un alt stat membru. 

 

Art. 19. -   (1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament se transmit 

A.S.F./B.N.R. în limba română.   

(2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă 

limbă decât limba română, se  prezintă în traducere legalizată.   

(3) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a 

documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) care reîncepe să 

curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi 

făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F. sub sancţiunea respingerii cererii.   

(4) Solicitările/notificările formulate de instituțiile de credit conform prezentului 

regulament se transmit B.N.R. dacă activitatea persoanei pentru care se transmite 

solicitarea/notificarea se desfășoară exclusiv în legătură cu instrumentele financiare prevăzute 

la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, respectiv A.S.F. în celelalte cazuri. 

 

Art. 20. -   (1) Înscrierea în Registrul A.S.F. se realizează în termen de maximum 30 de 

zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului. .   

(2) În cazul respingerii unei cereri de înscriere în Registrul A.S.F., A.S.F. emite o decizie 

motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.   

 

Art. 21. -   Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit 

prevederilor titlului X din Legea nr. 126/2018.   

 

Art. 22. – (1) Persoanele autorizate ca agenți pentru servicii de investiții financiare în 

baza deciziilor eliberate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se 

asimilează persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (2), iar autorizațiile emise de A.S.F. în numele 

acestora își pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 

(2) S.S.I.F. are obligația de a transmite A.S.F., în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) 

din Legea nr. 126/2018, pentru persoanele menționate la alin. (1) care prestează serviciul de 

act:714144%2080295581
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investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018, documente din 

care să rezulte experiența prevăzută la art. 5 alin.(2) lit. b) pct. (i) sau (ii). 

(3) În baza documentelor menționate la alin. (2), persoanele respective se înscriu în 

Registrul A.S.F. în termen de maximum 30 de zile. 

(4) S.S.I.F. are obligația de a transmite A.S.F, în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) 

din Legea nr. 126/2018, pentru persoanele menționate la alin. (1) care oferă informații, 

documente din care să rezulte experiența prevăzută la art. 6 alin.(2) lit. b). 

(5) În aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament, A.S.F. radiază persoanele prevăzute la alin. (1), din Secţiunea 2 Agenți, 

subsecțiunea ASIF - Agenți pentru servicii de investiții financiare. 

(6) În perioada tranzitorie menționată la alin. (2) și (3), personalul S.S.I.F. care prestează 

serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr 1 a Legii  

nr. 126/2018 trebuie să deţină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaşte 

pregătirea corespunzătoare cursului specific consultanţilor de investiţii, organizat de un 

organism de formare profesională atestat de A.S.F., conform prevederilor Regulamentului 

C.N.V.M. nr. 12/2010.  

 

Art. 23. – (1) Cererile de autorizare şi înscriere a agentului pentru servicii de investiţii 

financiare în Registrul A.S.F. în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament se retrag, fiind aplicabile prevederile art. 4-6, după caz, ale prezentului regulament.  

(2) Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2), din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014 

privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 

ulterioare, tariful plătit către A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) din Regulamentul 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii 

financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare,  se returnează S.S.I.F. sau se 

poate utiliza de S.S.I.F. pentru o altă solicitare.  

(3) Pentru cererile de retragere a autorizaţiei şi a radierii agentului pentru servicii de 

investiţii financiare din Registrul A.S.F., nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament, se aplică prevederile alin. (2) și ale art. 22 alin. (5). 

 

Art. 24. - (1) În situația în care, conform analizei realizate de S.S.I.F., persoanele 

prevăzute la art. 22 alin. (2) și (4) nu au beneficiat de formare profesională care să le permită 

familiarizarea cu cerințele incidente activității lor rezultând din prevederile Legii  

nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate şi ale actelor de 

punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 

2014/65/UE şi al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum și cu cerințele reglementărilor 

ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 

1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), 

de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, 

S.S.I.F. are obligația de a asigura formarea profesională a acestora până la termenul prevăzut la 

art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. 

(2) Până la termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, S.S.I.F. 

trebuie: 

a) să notifice A.S.F. cu privire la modul în care a asigurat pentru fiecare persoană 

formarea profesională prevăzută la alin. (1); 

b) să transmită A.S.F.: 

act:399190%200
act:399223%200
act:399190%200
act:337950%2063775348
act:281329%200
act:279692%200
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(i) dovada promovării testului de evaluare a cunoștințelor dobândite susținut la Institutul 

de Studii Financiare, pentru persoanele prevăzute la art. 22 alin. (2); 

(ii) declarația reprezentantului legal cu privire la deținerea calificării corespunzătoare, 

pentru persoanele prevăzute la art. 22 alin. (4). 

(3) În situația în care S.S.I.F. nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la alin. (2), 

persoanele prevăzute la art. 22 alin. (2) și (4) nu vor mai putea oferi informații privind 

instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea  

nr. 126/2018 sau, după caz,  nu vor mai putea presta serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din 

Secțiunea A, anexa nr.1 a Legii nr. 126/2018 și vor fi radiate din Registrul A.S.F.  

(4)  Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. b), instituția de credit, pentru persoanele 

prevăzute la art. 8 alin. (8)-(10), trebuie să transmită B.N.R. dovada promovării testului de 

evaluare a cunoștințelor dobândite, susținut la Institutul Bancar Român. 

 

 

Art. 25 (1) Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 nu se aplică personalului S.S.I.F. 

prevăzut la art. 11 din Legea nr. 126/2018 și agenților delegați care prestează serviciul de 

investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în ceea ce privește 

formarea și evaluarea acestuia. 

(2) Organismele de formare profesională prevăzute de Regulamentul C.N.V.M.  

nr. 12/2010 care doresc să ofere cursuri pentru formarea și evaluarea personalului S.S.I.F. 

conform prezentului regulament trebuie să depună la A.S.F. o cerere însoțită de:  

a) o declarație a reprezentantului legal din care să rezulte că: 

(i) entitatea dispune de resurse tehnice și umane adecvate pentru formare profesională 

și evaluare conform prezentului regulament; 

(ii) programa respectă cerințele pct. 17, respectiv 18 din Ghidul ESMA, numărul de ore 

de curs conform prezentului regulament și acoperă cerințele incidente activității personalului 

S.S.I.F. care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a 

Legii nr. 126/2018, respectiv care oferă informații privind instrumentele financiare în 

conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, după caz, rezultând din 

prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate şi 

ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul 

Directivei 2014/65/UE şi al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum și cu cerințele 

reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul 

(UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de 

instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare 

şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a 

Comisiei; 

(iii) detalii privind echivalența dintre curricula programelor de formare și cerințele pct. 

17, respectiv 18 din Ghidul ESMA; 

b) descrierea programului: subiectele studiate, numărul de ore de pregătire teoretică și 

practică, cerințele minime de educație anterioară pentru ca o persoană să fie eligibilă să urmeze 

programul, modalitatea de formare la distanță sau clasă, lista și calificările lectorilor. 

c) angajamentul de a pune la dispoziția A.S.F. orice informație referitoare la programele 

de formare efectuate pe care A.S.F. o poate solicita în îndeplinirea sarcinilor sale de 

supraveghere. 

(3) A.S.F. va aviza tematica cursurilor prevăzute la alin.(2). 

(4) Organismele de formare profesională trebuie să notifice A.S.F. orice modificare a 

datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2). 

act:399190%200
act:399223%200
act:399190%200
act:337950%2063775348
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(5) Cerințele pentru organismele de formare profesională care doresc să ofere cursuri 

pentru formarea și evaluarea personalului instituțiilor de credit conform art. 8 alin. (8)-(10) și 

art. 11 alin. (3), sunt stabilite prin ordine emise de B.N.R.  

 

 

Art. 26. -    La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:   

a) art. 5 lit. a) și, art. 47 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea 

profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul 

Comisiei Naționale a Valorilor Mobilare nr. 36/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

b) capitolul II, cuprinzând articolele 4-11 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere 

Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) orice dispoziție contrară prevăzută în reglementările C.N.V.M./A.S.F.   

 

Art. 27.- Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

 

Art. 28. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 

intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.   

 

 

Președintele Autorității de Supraveghere 

Financiară 

 

Leonardo Badea 

Preşedintele Consiliului de administraţie al  

Băncii Naţionale a României 

 

 

Mugur Constantin Isărescu 

  

 

București,                                                               

Nr. 

București, 

Nr. 
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Anexa nr. 1 

 

           Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor

              

            Pentru accesarea acestuia faceti click AICI. 

 

Anexa nr. 2 

 

PAGINA 1/1 

 
CERERE PENTRU  ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F. 

a d-lui/ d-nei 

……………..........................................................................……………1 

în calitate de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 

din Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare pentru societatea ..………….. 

……………..……………………………………………………………………..2 

Subscrisa…………………………..………………………………………..………2 solicită  

înscrierea în Registrul A.S.F. a d-lui/ d-nei 

…………………………………………….……………..……………..……, cu domiciliul în 

..........................................................................................., posesor al actului de identitate tip ….3 

seria ….. nr. ...................., eliberat de ……..................... la data de ........................, valabil până la 

data de ………………., CNP ..........................................., în calitate de persoană fizică care 

prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018 

privind piețele de instrumente financiare pentru societate, în legătură cu: 

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018     □ 

- instrumente financiare complexe                               □ 

- instrumente financiare non complexe                        □ 

b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018                                 □ 

- instrumente financiare complexe                               □ 

- instrumente financiare non complexe                        □ 

 

 

Menționăm că d-nul/d-na ………………………………..………………….......……... urmează să 

își desfășoare activitatea: 

a) la sediul din …….........…..…............., str. …….............………...., nr. ……, jud. 

…………………….. 

b) sub supravegherea d-nului/d-nei ……………. până la cel târziu data de 

…………………………4 

În scopul înscrierii în Registrul A.S.F., anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. 

de ….. file. 

                                                 
1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită înscrierea. 
2 Se completează denumirea societății care solicită înscrierea persoanei care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 

din Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018. 
3 Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate. 
4 Se completează în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886_ro.pdf
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PAGINA 1/1 

 
CERERE PENTRU  ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F. 

a d-lui/ d-nei 

……………..........................................................................……………1 

în calitate de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 

din Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare pentru societatea ..………….. 

……………..……………………………………………………………………..2 

1. Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și 

cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor 

organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, 

în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în 

vedere 

□ 

2. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la art. 5 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară și al Băncii 

Naționale a României nr. …/2018 privind aplicarea art. 11 și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 

126/2018  

□ 

3. Certificat de cazier judiciar  

- original □ 

- copie legalizată □ 

4. Certificat de cazier fiscal  

- original □ 

- copie legalizată □ 

5. Dovada promovării testului conform art. 9 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. …/2018  

□ 

 

 

6. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. □ 

Numele și prenumele reprezentantului legal: 

........................................................... 

Semnătura reprezentantului legal: 

........................................................... 

Numele și prenumele persoană care deține funcția 

de conformitate: 

........................................................... 

Semnătura persoană care deține funcția de 

conformitate: 

........................................................... 

Data: 

........................................................... 

.. 
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Anexa nr. 3 

 

PAGINA 1/1 

 
NOTIFICARE REFERITOARE LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII 

d-lui/ d-nei 

……………..........................................................................……………5 

de oferire de informații privind instrumentele financiare, servicii de investiţii sau 

servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) 

din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare pentru societatea 

..………….. 

……………..……………………………………………………………………..6 

Subscrisa…………………………..………………………………………..………2 notifică 

A.S.F. cu privire la începerea activității d-lui/ d-nei 

…………………………………………….……………..……………..……, cu domiciliul în 

..........................................................................................., posesor al actului de identitate tip ….7 

seria ….. nr. ...................., eliberat de ……..................... la data de ........................, valabil până la 

data de ………………., CNP ..........................................., de oferire de informații privind 

instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., în 

conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 pentru societate, în legătură cu: 

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018     □ 

- instrumente financiare complexe                               □ 

- instrumente financiare non complexe                        □ 

b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018                                □ 

- instrumente financiare complexe                               □ 

- instrumente financiare non complexe                        □ 

 

Menționăm că d-nul/d-na ………………………………..………………….......……... urmează să 

își desfășoare activitatea: 

a) la sediul din …….........…..…............., str. …….............………...., nr. ……, jud. 

…………………….. 

b) sub supravegherea d-nului/d-nei ……………. până la cel târziu data de 

…………………………8 

În scopul înscrierii, anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. de ….. file. 

1. Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și 

cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor 

organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, 

în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în 

vedere 

□ 

2. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la art. 6 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară și al Băncii 

Naționale a României nr. …/2018 privind aplicarea art. 11 și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 

126/2018 privind piețele de instrumente financiare 

□ 

3.  Declarația reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare art. 

9 alin. (1) lit. f) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară și al Băncii 

Naționale a României nr. …/2018  

 

□ 

 

                                                 
5 Se completează numele persoanei pentru care se solicită înscrierea. 

 
7 Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate. 
8 Se completează în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) 
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PAGINA 1/1 

 
NOTIFICARE REFERITOARE LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII 

d-lui/ d-nei 

……………..........................................................................……………5 

de oferire de informații privind instrumentele financiare, servicii de investiţii sau 

servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) 

din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare pentru societatea 

..………….. 

……………..……………………………………………………………………..6 

4. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. □ 

Numele și prenumele reprezentantului legal: 

........................................................... 

Semnătura reprezentantului legal: 

........................................................... 

Numele și prenumele persoană care deține funcția 

de conformitate: 

........................................................... 

Semnătura persoană care deține funcția de 

conformitate: 

........................................................... 

Data: 

........................................................... 

.. 
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ANEXA nr. 4 

 

DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul ….................................................................................................., cu 

domiciliul în ......................................................................................, posesor al actului de 

identitate tip ….9, seria ….. nr. ......................., eliberat de ……............................. la data de 

........................, valabil până la data de ………………., CNP .................................................., 

în calitate de angajat al societății …………............................................................................, 

declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere 

Financiară și al Băncii Naționale a României nr. …/2018 privind aplicarea art. 11 și art. 87 alin. 

(2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, prevăzute la:    

       - art. 5    □  

- art. 6     □ 

și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare, ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, ale reglementărilor 

Băncii Naționale a României, ale actelor delegate şi a actelor de punere în aplicare, după caz, 

adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 2014/65/UE, precum și ale 

reglementărilor locurilor de tranzacționare. 

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se 

pedepsește conform legii. 

 

Data .................. 

 

Semnătura .................... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate. 
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Anexa nr. 5 

 

Secțiunea 1 

  

Informații privind persoanele care prestează servicii și activități de investiții în numele S.S.I.F. 

la data de …. 

 
Nr. 

crt. 

Nume  Prenume CNP Serviciile și 

activitățile 

prestate 

Instrumentele 

financiare 

vizate 

Sediul de la 

care 

prestează 

servicii și 

activități 

de 

investiții/ 

 

Data 

începerii 

activității 

Sistemele 

entităților 

pieței la 

care are 

acces  

         

         

  

 

 

Secțiunea a 2-a 

 

Informații privind persoanele care au încetat să presteze servicii și activități de investiții în 

numele S.S.I.F. în perioada … 

 

Nr. 

crt. 

Nume  Prenume CNP Data începerii 

activității 

Data încetării 

activității 

Blocarea 

accesului 

la 

sistemele 

entităților 

pieței la 

care a 

avut acces 
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Anexa nr. 6 

 

PAGINA 1/1 CERERE PENTRU RADIEREA DIN REGISTRUL AUTORITĂȚII DE 

SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

d-lui/ d-

nei……………………………………………………………………………..…10 

din calitatea de persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 

5 din Secțiunea A, anexa 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare ………………….…………………..……………………...…11 

Subscrisa……………………………………………..………………2 solicită radierea din 

Registrul A.S.F. a d-lui/d-nei ………………………………………………….. din calitatea de 

persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa 1 a 

Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare ca urmare a 

……………………………………………………………………12.: 

Menționăm că d-nul/ d-na ……………………………………………………….. și-a desfășurat 

activitatea la sediul din ……………………..……...., str. ……………………….…………, nr. 

……, județul. …………………….. 

 

Anexă: 

- documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă 

- dovada achitării în contul Autorității de Supraveghere Financiară a tarifului corespunzător 

prevăzut de reglementările A.S.F. 

 

 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

□ 

Numele și prenumele reprezentantului legal: 

........................................................... 

Semnătura reprezentantului legal: 

........................................................... 

Numele și prenumele persoană care deține funcția de 

conformitate: ........................................................... 

Semnătura persoană care deține funcția de 

conformitate: 

........................................................... 

Data:...........................................................  

 

  

                                                 
10 Se completează numele persoanei pentru care se solicită radierea din Registrul A.S.F. 
11 Se completează denumirea societăţii care solicită radierea din Registrul A.S.F. 
12 Se va preciza motivul pentru care se solicită radierea din Registrul A.S.F. 
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Anexa nr. 7 

 

PAGINA 1/1 NOTIFICARE PRIVIND  

încetarea activității d-lui/ d-nei 

……………………………………………………………………………..…13 

de oferire de informații privind instrumentele financiare sau informaţii privind 

instrumente financiare, servicii de investiţii sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., 

în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele 

de instrumente financiare, pentru societatea 

………………….…………………..……………………...…14 

Subscrisa……………………………………………..………………2 notifică A.S.F. cu privire la 

încetarea activității d-lui/d-nei ………………………………………………….. de oferire de 

informații privind instrumentele financiare sau informaţii privind instrumente financiare, servicii 

de investiţii sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) 

din Legea nr. 126/2018 ca urmare a 

……………………………………………………………………15. 

Menționăm că d-nul/ d-na ……………………………………………………….. și-a desfășurat 

activitatea la sediul din ……………………..……...., str. ……………………….…………, nr. 

……, județul. …………………….. 

 

Anexă: 

- documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă 

 

 

 

□ 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal: 

........................................................... 

Semnătura reprezentantului legal: 

........................................................... 

Numele și prenumele persoană care deține funcția de 

conformitate: ........................................................... 

Semnătura persoană care deține funcția de 

conformitate: 

........................................................... 

Data:...........................................................  

 

 

                                                 
13 Se completează numele persoanei pentru care se notifică A.S.F. 
14 Se completează denumirea societăţii care notifică A.S.F. 
15 Se va preciza motivul încetării activității de oferire de informații 


