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Referat de aprobare  

privind proiectul de Normă privind completarea art. 2 alin. (1) din Norma Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților 

autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din 

Sectorul instrumentelor şi investițiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a 

Investitorilor 

 

 

Prin Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2020/1.503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind 

furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a Directivei (UE) 2019/1.937,  Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, a fost desemnată autoritate competentă în ceea ce priveşte 

autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul furnizorilor de servicii de finanţare 

participativă. 

 

De asemenea, conform prevederilor art.19 din legea anterior menționată, ”În vederea 

îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin în calitate de autoritate competentă în sensul art. 2, A.S.F. 

deţine competenţele de supraveghere şi investigare prevăzute la art. 30 alin. (1) şi (2) din 

Regulamentul (UE) 2020/1.503, precum şi competenţa de a sesiza organele de urmărire penală, 

după caz.”, iar conform prevederilor art.15 alin.(2)1 din Regulamentul (UE) 2020/1503, ASF 

evaluează respectarea de către furnizorii de servicii de finanțare participativă a obligațiilor 

prevăzute în acest regulament european. 

                                                           
1 ”(2) Autoritățile competente relevante evaluează respectarea de către furnizorii de servicii de 

finanțare participativă a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. Acestea stabilesc frecvența și 

gradul de detaliere ale acestei evaluări, ținând seama de natura, amploarea și de complexitatea 

activităților furnizorului de servicii de finanțare participativă. În scopul acestei evaluări, autoritățile 

competente relevante pot efectua, în privința furnizorului de servicii de finanțare participativă, o 

inspecție la fața locului.” 
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În considerarea cadrului legal menționat anterior, proiectul de Normă are în vedere includerea 

furnizorilor de servicii de finanțare participativă în categoria entităților autorizate, reglementate 

și supravegheate de ASF – SIIF ce au obligația aplicării prevederilor acestei norme. 

  

 

 

 

 

 


