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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 147 / 13.10.2022 

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

art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare 

A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și 

completările ulterioare; 

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5),  

art. 6 alin. (1), alin. (2) alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7 alin.(1) , art. 8 alin. (1) lit. a), b), 

d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. a), art. 48, art. 53  

alin. (1), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind 



reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

în baza art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4) și art. 15 lit. a), b), d), e) și f) din Regulamentul 

A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu 

modificările și completările ulterioare; 

având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul 

public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 

Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative 

destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), Paragraful 1 - Fonduri de 

investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în România, cu capital privat 

(FIAIPCP);  

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22, art. 4 alin. (1)  

lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 7 alin. (2) din Regulamentului UE  nr. 2088/2019 

privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare; 

având în vedere solicitarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. transmisă prin adresele 

înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/1688/20.01.2022, nr. RG/1683/20.02.2022,  

nr. RG/8037/11.03.2022, nr. RG/14805/02.05.2022, nr. RG/19078/16.06.2022,  

nr. RG/25950/16.08.2022,  nr. RG/26041/17.08.2022, nr. RG/26042/17.08.2022,  

nr. RG/26043/17.08.2022  și nr. RG 26044/17.08.2022, nr. RG/28622/13.09.2022,  

nr. RG/28623/13.09.2022, nr. RG/28624/13.09.2022 și nr. RG/28625/13.09.2022; 

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii 

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.10.2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară  emite următoarea:   

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează Fondul de Investiţii Alternative cu capital privat Muntenia Trust, administrat 

de societatea S.A.I. Muntenia Invest S.A. ( CUI: 9415761) în calitate de Fond de Investiții 

Alternative destinat investitorilor profesionali (FIAIPCP), având ca depozitar Banca Comercială 

Română. 

 

Art. 2. Se autorizează Regulile Fondului de Investiţii Alternative cu capital privat Muntenia Trust, 

administrat de S.A.I. Muntenia Invest S.A. 

 

Art. 3. Se înscrie Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Muntenia Trust în Registrul 

public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri 

de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), 

Paragraful 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali, stabilite în 

România, cu capital privat (FIAIPCP), cu nr. CSC09FIAPCP/400001. 



 

Art. 4. Autorizația nr. 147/13.10.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. 

Muntenia Invest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.  

 

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea 

prezentei Autorizații. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 

 


