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REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de 

investiţii alternative 

 

 

Prezentul proiect de regulament modifică prevederile art. 50 alin. (2) și (4) din cadrul 

Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 cu privire la termenul de publicare pe site-ul AFIA/ FIAIR a 

rapoartelor cu privire la valorile V.A.N. şi V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de 

depozitar, precum şi cu privire la situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare.  

Propunerea de modificare a termenului prevăzut la aceste alineate (i.e. 20 de zile lucrătoare de 

la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea), are ca scop principal o mai mare 

armonizare a acestuia cu termenul prevăzut la alin. (1) al art. 50 referitor la întocmirea, 

transmiterea la ASF și publicarea de către A.F.I.A. care administrează FIAIR/ Consiliul de 

administraţie/directoratul FIAIR care se autoadministrează a rapoartelor cu privire la valorile 

V.A.N. şi V.U.A.N., precum şi cu privire la situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare 

(i.e. în maximum 5 sau 15 zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care se face 

raportarea, după caz).  

Revizuirea acestui articol din Regulamentul ASF nr. 7/2020 este efectuată astfel încât termenele 

prevăzute pentru raportarea și publicarea de către entități a anumitor situații în baza legislației 

specifice să fie uniforme/ unitare și mai ușor de aplicat. 

 

Această modificare ar aduce inclusiv mai multă claritate în aplicare, asigurând totodată o mai 

mare armonizare cu prevederile Legii nr. 243/2019, care nu prevede o distincție între termenul 

de transmitere la ASF și acela de publicare a acestor rapoarte. 

De asemenea,  prin  prezentul proiect este revizuit și art. 43 alin. (1) din cadrul Regulamentului 

A.S.F. nr. 7/2020, în vederea creșterii gradului de uniformizare a prevederilor incidente OPC 

(OPCVM și FIA) cu privire la accepțiunea de ”grup”, prin alinierea prevederilor acestui articol 

cu cele ale art. 1791 din Regulamentul ASF nr. 9/2014. 

 

Acest demers de reglementare face parte din procesul mai amplu demarat de ASF la începutul 

acestui an cu privire la actualizarea și armonizarea cadrului legislativ sectorial aplicabil pieței 

de capital pentru o mai bună funcționare a acestei piețe. 

 

 

 


