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Regulamentul nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile  

Autorității de Supraveghere Financiară 

 

În vigoare de la 19 septembrie 2022 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 19 septembrie 2022 

 

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 

alin. (2), art. 14, precum și ale art. 18 alin. (2) lit. a) 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, coroborate cu art. 13 alin. (2) lit. f) și g) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor 

Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea 

Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) și art. (7) alin. (1) din Legea nr. 

244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 

al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de 

servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 

2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937, 

 

Potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din 

data de 7.09.2022, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament: 

 

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

veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și 

se completează după cum urmează: 
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1. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. - (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 

se aplică societăților de administrare a investițiilor autorizate de A.S.F./administratorilor 

fondurilor de investiții alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., menționați la art. 

4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 

cu modificările şi completările ulterioare, societăților de administrare a vehiculelor investiționale, 

administratorilor locurilor de tranzacționare autorizați de A.S.F., depozitarilor centrali, 

contrapărţilor centrale, furnizorilor de servicii de finanțare participativă autorizați de A.S.F., 

consultanților de investiții şi depozitarilor avizați/autorizați de A.S.F. pentru activitatea de 

depozitare.” 

 

 

2. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.1. se introduce un nou punct, 

punctul 1.11., cu următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 

Categoria de venituri Precizări (operațiunea, baza de 

calcul căreia i se aplică cota 

etc.) 

Nivelul tarifului 

(lei)/cotei (%) 

 

„1. Tarif/taxă de soluționare a 

cererilor de autorizare/ 

avizare/aprobare/atestare şi 

retragere autorizație/ 

atestat entități reglementate 

1.11. autorizare furnizori de 

servicii de finanțare participativă  

15.000 lei” 
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3. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.8. și 2.12 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 

(lei)/cotei (%) 

 

„2. Tarif/Taxă de înscriere/ 

înregistrare/menținere/ 

radiere în/din evidențele şi 

registrele A.S.F. 

2.8. înscriere în Registrul A.S.F. a 

societăților de administrare a 

investițiilor, administratorilor de 

fonduri de investiții alternative 

autorizați, societăților de servicii 

de investiții financiare, 

furnizorilor de servicii de 

finanțare participativă, 

instituțiilor de credit care 

distribuie titluri de participare pe 

teritoriul României 

3.000 lei 

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

2.12. radiere din Registrul A.S.F., 

la cerere, a societății de 

administrare a investițiilor, 

administratorului de fonduri de 

investiții alternative autorizat, 

societății de servicii de investiții 

financiare, furnizorului de servicii 

de finanțare participativă,  

instituției de credit care distribuie 

titluri de participare pe teritoriul 

României 

1.000 lei” 
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Art. II. - Tarifele de soluționare a cererilor de autorizare și înscriere în Registrul A.S.F. a 

furnizorilor de servicii de finanțare participativă, prevăzute la pct. 1.11 și 2.8 din anexa nr. 3 la 

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, prevăzute de prezentul regulament, se aplică și cererilor de autorizare 

depuse la A.S.F. de entitățile care solicită dobândirea calității de furnizori de servicii de finanțare 

participativă și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  

 

Art. III. – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și 

intră în vigoare la data publicării.  

 

 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 12 septembrie 2022 
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