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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1654 / 06.11.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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 solicitarea S.S.I.F. DORINVEST S.A. nr. 364/01.10.2014, înregistrată în cadrul A.S.F. cu nr. 95915/03.10.2014, 
cu privire la includerea profitului interimar realizat la data de 31.07.2014 în categoria fondurilor proprii de nivel 1 de bază,  
precum și raportul auditorului independent de revizuire a informațiilor financiare interimare (31.07.2014) al S.S.I.F. DORINVEST S.A., 
întocmit de societatea de audit GDV AUDIT CONSULT S.R.L., 

în baza prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  
din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 648/2012, 

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.11.2014, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă includerea în categoria fondurilor proprii de nivel 1 de bază a profitului interimar înregistrat la data de 31.07.2014 
de S.S.I.F. DORINVEST S.A., în valoare de 309.687 de lei. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.S.I.F. DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

R E G U L A M E N T 
pentru modificarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit,  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013 
 

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

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 5 noiembrie 2014, 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: 
 

Art. I. - Regulamentul nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Autorității de 
Supraveghere Financiară nr. 44/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013,  
cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește norme aplicabile în toate situațiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează 
să fie admise la tranzacționare într-un stat membru, în baza unui prospect publicat și aprobat de autoritatea competentă de origine, 
având la bază: 

a) acțiuni emise de o societate cu sediul în România, care urmează să fie admise pentru prima dată la tranzacționare pe o piață 
reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare și care vor fi depozitate la un depozitar central; 
și/sau 

b) acțiuni emise de o societate cu sediul în România care sunt deja listate pe o piață reglementată din România sau care sunt  
din aceeași clasă cu acțiuni deja listate pe o piață reglementată din România; și/sau 

c) drepturi de alocare care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România și depozitate  
la un depozitar central și care sunt emise atașat acțiunilor menționate la lit. a) și b), care sunt oferite și subscrise în cadrul  
unor oferte publice de vânzare.” 

 

2. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 14. - (1) Emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr de acțiuni suport care reprezintă  
cel mult 1/3 din numărul total de acțiuni emise de societatea emitentă. În cazul în care emiterea de certificate de depozit  
se realizează ca urmare a derulării unei oferte publice de vânzare, emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr 
de acțiuni suport care reprezintă cel mult 2/3 din numărul de acțiuni obiect al ofertei, dar fără a se depăși 1/3 din numărul total  
de acțiuni emise de societatea emitentă. În cazul în care oferta publică este primară, pragul de 1/3 se va calcula cu luarea  
în considerare a capitalului social care va rezulta în urma majorării. 
(2) A.S.F. poate institui derogări de la prevederile alin. (1), în funcție de capitalul social al emitentului, de structura acționariatului 
și/sau de numărul de acțiuni obiect al ofertei publice de vânzare astfel încât să se asigure condițiile minime pentru admiterea sau 
menținerea acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată din România. 
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(3) Ulterior emisiunii inițiale a certificatelor de depozit și a deschiderii contului prevăzut la art. 3 alin. (1), conversia certificatelor de 
depozit în acțiuni, respectiv conversia acțiunilor în certificate de depozit se poate realiza cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4), 
fără nicio altă restricție, cu condiția respectării limitei de 1/3 din capitalul social prevăzută la alin. (1). 
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul certificatelor de depozit având la bază drepturi de alocare,  
prin raportare la numărul corespunzător de acțiuni.” 
 

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere 
Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Mișu Negrițoiu 
 

București, 10 noiembrie 2014. 
Nr. 15. 

 
 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1749 / 20.11.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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, 

în temeiul art. 13 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile  
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 6 alin. (4) lit. a) și art. 8 alin. (1) și (2)  
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și 
majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare, 

analizând cererea SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A., înregistrată la A.S.F.  
cu nr. RG/55225/03.06.2014, completată prin adresele nr. RG/81492/18.08.2014, nr. RG/86480/02.09.2014,  
nr. RG/90302/15.09.2014, nr. RG/92363/22.09.2014, nr. RG/97702/09.10.2014 și nr. RG/100901/20.10.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 19.11.2014, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod indirect, de către SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A.  
a unei participații calificate de 32,99% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE  
A INVESTIȚIILOR BROKER S.A. 
Art. 2. Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A. are obligația de a nu se implica în administrarea, conducerea efectivă și 
finanțarea SAI BROKER S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1762 / 20.11.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3)  

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 următoarele: 
I   - raportul curent din data de 23.06.2014 privind convocarea AGOA pentru data de 11/12.08.2014; 

- raportul curent din data de 09.07.2014, potrivit căruia Directoratul SIF Transilvania S.A. a hotărât completarea ordinii de zi  
a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014 ca urmare a două solicitări ale acționarilor, astfel: 
• acționarii deținând 5,02% din capitalul social, Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela au solicitat 

completarea ordinii de zi cu punctul „Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva dlui Fercală Mihai - Președinte 
executiv - Director general, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului.”; 

• un grup de 63 de acționari deținând împreună 10,2038% din capitalul social au solicitat completarea ordinii de zi cu punctul 
„Aprobarea revocării dlui Frățilă Constantin din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.”; 

- raportul curent privind ordinea de zi revizuită pentru AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014, publicat pe pagina de 
internet a operatorului de piață S.C. B.V.B. S.A., în care sunt menționate informații cu privire la identitatea acționarilor care dețin 
5,02% din capitalul social și care au solicitat completarea ordinii de zi aferente adunării generale a acționarilor menționată; 
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- SIF TRANSILVANIA S.A. nu a comunicat informații cu privire la identitatea și deținerile celor 63 de acționari care dețin 10,2038% 
din capitalul social și au solicitat completarea ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014; 

- inconsecvența Directoratului societății care în cazul acționarilor Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela  
a făcut publică identitatea și deținerile acestora, iar în cazul grupului de 63 de acționari nu a procedat similar; 

- Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014 prin care s-a instituit în sarcina Directoratului SIF Transilvania S.A. obligația ca, în termen de 
24 de ore de la data emiterii actului individual, să aducă la cunoștință publicului identitatea și deținerile celor 63 de acționari 
care dețin împreună 10,2038% din capitalul social și au formulat cerere de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru 
data de 11/12.08.2014; 

- Decizia C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011, 
se reține faptul că Directoratul SIF Transilvania S.A. nu s-a conformat obligației stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014. 
În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i), fapta reținută 

reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoanele fizice. 
Pentru fapta reținută este responsabil domnul Mihai Fercală, membru al Directoratului, Președinte executiv/  

Director general al SIF Transilvania S.A. care nu a respectat obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014. 
Pentru contravenția reținută se stabilește o amendă de 10.000 de lei. 

II. - raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 11/12.08.2014  
(data de referință 11.07.2014), publicat pe pagina de internet a operatorului de piață S.C. B.V.B. S.A. în data de 23.06.2014,  
la secțiunea dedicată emitentului SIF Transilvania S.A. având pe ordinea de zi, printre altele, „Alegerea Consiliului de 
Supraveghere al SIF Transilvania S.A. Brașov prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani”, „Aprobarea pornirii 
acțiunii în răspundere împotriva dlui Fercală Mihai - Președinte executiv - Director general, pentru activități desfășurate în calitate 
de membru al Directoratului”, respectiv „Aprobarea revocării dlui Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului  
de Supraveghere”; 

- formularele de „procură specială” aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi care vizau votul secret publicate pe pagina  
de internet a emitentului; 

- pentru exercitarea de către acționari a votului prin corespondență au fost întocmite modele de buletine de vot prin corespondență 
care vizează toate punctele înscrise pe ordinea de zi, cu excepția celor care presupuneau votul secret; pentru a-și putea exercita 
votul în ceea ce privește punctele ce presupuneau vot secret, acționarii au fost încurajați fie să participe direct la adunarea 
generală, fie să utilizeze un formular de „procură specială” dedicată acestor puncte de pe ordinea de zi; 

- formularele de „procură specială” care presupuneau vot secret nu conțineau, separat, fiecare candidat pentru Consiliul de 
Supraveghere și nu ofereau posibilitatea fiecărui acționar să voteze „pentru”, „împotrivă”, „abținere”, astfel cum prevăd 
dispozițiile art. 15 alin. (1), pct. 5 și 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi  
ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prin punerea la dispoziția acționarilor a unor formulare de „procură specială” care nu conțineau, separat, fiecare candidat pentru 
Consiliul de Supraveghere și nu ofereau posibilitatea fiecărui acționar să voteze „pentru”, „împotrivă”, „abținere” în cazul 
punctelor aflate pe ordinea de zi care vizau vot secret nu au fost asigurate condițiile necesare exprimării de către acționar i  
a opțiunii de vot pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Transilvania S.A. din data de 11.08.2014 conform 
dispozițiilor legale și regulamentare în vigoare; 

- dispozițiile art. 15 alin. (1) pct. 5 și 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi  
ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd 
„Procura specială trebuie să conțină: […] precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca 
acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”; în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, 
fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare 
candidat „pentru”, „împotrivă” sau „abținere” […] și cele ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv  
și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Procura specială trebuie să conțină: […] 5. precizarea 
clară a fiecărei probleme supusă votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze „pentru”, „ împotrivă” sau „abținere”; […] 

- prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
conform cărora: „Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator  
ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor 
privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.”; 

- Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. A/455/30.05.2014; 
- materialele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Transilvania S.A. din data de 11.08.2014 au fost discutate și 

aprobate în ședința Directoratului SIF Transilvania S.A. din data de 09.07.2014, fiind aprobate, printre altele, și punctele  
care vizau modelul de procură specială pentru exercitarea votului secret, 

se reține faptul că prin modul de întocmire a formularelor de procură care presupuneau vot secret hotărât de către membrii 
Directoratului în ședința din data de 09.07.2014 cu nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 5 și 6 din Regulamentul C.N.V.M. 
(A.S.F.) nr. 6/2009 și ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 nu a fost asigurată, în condițiile legale și 
regulamentare, posibilitatea exprimării de către acționari a opțiunii de vot pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor   
SIF Transilvania S.A. din data de 11.08.2014. 

În conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) fapta reținută 
reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoanele fizice. 
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Pentru fapta reținută este responsabil domnul Mihai Fercală, membru al Directoratului, Președinte executiv/  
Director general al SIF Transilvania S.A. care, în ședința Directoratului din data de 09.07.2014, a aprobat formularul de procură 
specială pentru exercitarea votului secret. 

Pentru contravenția reținută se stabilește o amendă de 11.000 de lei. 
Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 
în temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 272 alin. (2) lit. a), ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 

și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

urmează a se aplica sancțiunea de 11.000 de lei majorată cu 5.500 de lei reprezentând 50% din maximul sancțiunii aplicate. 
Având în vedere analiza direcțiilor de specialitate, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 16.500 de lei domnul Mihai Fercală, în calitate de membru al Directoratului, 
Președinte executiv/Director general al SIF Transilvania S.A. (CUI:3047687). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor/Direcția Supraveghere Tranzacții Emitenți, în termen de  
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mihai Fercală și SIF Transilvania S.A. Brașov, prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei  
în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1763 / 20.11.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d), ale art. 6 alin. (1) și (3)  

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 următoarele: 
I   - raportul curent din data de 23.06.2014 privind convocarea AGOA pentru data de 11/12.08.2014; 

- raportul curent din data de 09.07.2014, potrivit căruia Directoratul SIF Transilvania S.A. a hotărât completarea ordinii de zi  
a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014 ca urmare a două solicitări ale acționarilor, astfel: 
• acționarii deținând 5,02% din capitalul social, Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela au solicitat 

completarea ordinii de zi cu punctul „Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva dlui Fercală Mihai - Președinte 
executiv - Director general, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului.”; 

• un grup de 63 de acționari deținând împreună 10,2038% din capitalul social au solicitat completarea ordinii de zi cu punctul 
„Aprobarea revocării dlui Frățilă Constantin din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.”; 

- raportul curent privind ordinea de zi revizuită pentru AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014, publicat pe pagina  
de internet a operatorului de piață S.C. B.V.B. S.A., în care sunt menționate informații cu privire la identitatea acționarilor care 
dețin 5,02% din capitalul social și care au solicitat completarea ordinii de zi aferente adunării generale a acționarilor menționată; 

- SIF Transilvania S.A. nu a comunicat informații cu privire la identitatea și deținerile celor 63 de acționari care dețin 10,2038%  
din capitalul social și au solicitat completarea ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014; 

- inconsecvența Directoratului societății care în cazul acționarilor Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela  
a făcut publică identitatea și deținerile acestora, iar în cazul grupului de 63 de acționari nu a procedat similar; 

- Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014 prin care s-a instituit în sarcina Directoratului SIF Transilvania S.A. obligația ca, în termen de 
24 de ore de la data emiterii actului individual, să aducă la cunoștință publicului identitatea și deținerile celor 63 de acționari 
care dețin împreună 10,2038% din capitalul social și au formulat cerere de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru 
data de 11/12.08.2014; 

- Decizia C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011, 
se reține faptul că Directoratul SIF Transilvania S.A. nu s-a conformat obligației stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014. 
În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) fapta reținută 

reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoanele fizice. 
Pentru fapta reținută este responsabil domnul Iulian Stan, membru al Directoratului, Vicepreședinte executiv/ 

Director general adjunct al SIF Transilvania S.A. care nu a respectat obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014. 
Pentru contravenția reținută se stabilește o amendă de 10.000 de lei. 
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II. - raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 11/12.08.2014  
(data de referință 11.07.2014), publicat pe pagina de internet a operatorului de piață S.C. B.V.B. S.A. în data de 23.06.2014,  
la secțiunea dedicată emitentului SIF Transilvania S.A. având pe ordinea de zi, printre altele, „Alegerea Consiliului de 
Supraveghere al SIF Transilvania S.A. Brașov prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani”, „Aprobarea pornirii 
acțiunii în răspundere împotriva dlui Fercală Mihai - Președinte executiv - Director general, pentru activități desfășurate în calitate 
de membru al Directoratului”, respectiv „Aprobarea revocării dlui Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de 
Supraveghere”; 

- formularele de „procură specială” aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi care vizau votul secret publicate pe pagina  
de internet a emitentului; 

- pentru exercitarea de către acționari a votului prin corespondență au fost întocmite modele de buletine de vot prin corespondență 
care vizează toate punctele înscrise pe ordinea de zi, cu excepția celor care presupuneau votul secret; pentru a-și putea exercita 
votul în ceea ce privește punctele ce presupuneau vot secret, acționarii au fost încurajați fie să participe direct la adunarea 
generală, fie să utilizeze un formular de „procură specială” dedicată acestor puncte de pe ordinea de zi; 

- formularele de „procură specială” care presupuneau vot secret nu conțineau, separat, fiecare candidat pentru Consiliul  
de Supraveghere și nu ofereau posibilitatea fiecărui acționar să voteze „pentru”, „împotrivă”, „abținere”, astfel cum prevăd 
dispozițiile art. 15 alin. (1) pct. 5 și 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor dreptur i  
ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prin punerea la dispoziția acționarilor a unor formulare de „procură specială” care nu conțineau, separat, fiecare candidat pentru 
Consiliul de Supraveghere și nu ofereau posibilitatea fiecărui acționar să voteze „pentru”, „împotrivă”, „abținere” în cazul 
punctelor aflate pe ordinea de zi care vizau vot secret nu au fost asigurate condițiile necesare exprimării de către acționar i  
a opțiunii de vot pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Transilvania S.A. din data de 11.08.2014  
conform dispozițiilor legale și regulamentare în vigoare; 

- dispozițiile art. 15 alin. (1) pct. 5 și 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi  
ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd 
„Procura specială trebuie să conțină: […] precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca 
acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”; în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, 
fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare 
candidat „pentru”, „împotrivă” sau „abținere” […] și cele ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv  
și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Procura specială trebuie să conțină: […] 5. precizarea 
clară a fiecărei probleme supusă votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”; […] 

- prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
conform cărora: „Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator  
ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor 
privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.”; 

- Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. A/457/30.05.2014; 
- materialele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Transilvania S.A. din data de 11.08.2014 au fost discutate și 

aprobate în ședința Directoratului SIF Transilvania S.A. din data de 09.07.2014, fiind aprobate, printre altele, și punctele care 
vizau modelul de procură specială pentru exercitarea votului secret, 

se reține faptul că prin modul de întocmire a formularelor de procură care presupuneau vot secret hotărât de către membrii 
Directoratului în ședința din data de 09.07.2014 cu nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 5 și 6 din Regulamentul C.N.V.M. 
(A.S.F.) nr. 6/2009 și ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 nu a fost asigurată, în condițiile legale și 
regulamentare, posibilitatea exprimării de către acționari a opțiunii de vot pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
SIF Transilvania S.A. din data de 11.08.2014. 

În conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i)  
fapta reținută reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoanele fizice. 

Pentru fapta reținută este responsabil domnul Iulian Stan, membru al Directoratului, Vicepreședinte executiv/  
Director general adjunct al SIF Transilvania S.A. care, în ședința Directoratului din data de 09.07.2014, a aprobat formularul  
de procură specială pentru exercitarea votului secret. 

Pentru contravenția reținută se stabilește o amendă de 11.000 de lei. 
Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 
în temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 272 alin. (2) lit. a), ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) 

și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

urmează a se aplica sancțiunea de 11.000 de lei majorată cu 5.500 de lei reprezentând 50% din maximul sancțiunii aplicate. 
Având în vedere analiza direcțiilor de specialitate, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 16.500 de lei domnul Iulian Stan, în calitate de membru al Directoratului, 
Vicepreședinte executiv/Director general adjunct al SIF Transilvania S.A. (CUI:3047687). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
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se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor/Direcția Supraveghere Tranzacții Emitenți, în termen de  
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Iulian Stan și SIF Transilvania S.A. Brașov, prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1764 / 20.11.2014 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d), ale art. 6 alin. (1) și (3)  

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 următoarele: 
- raportul curent din data de 23.06.2014 privind convocarea AGOA pentru data de 11/12.08.2014; 
- raportul curent din data de 09.07.2014 potrivit căruia Directoratul SIF TRANSILVANIA S.A. a hotărât completarea ordinii de zi  

a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014 ca urmare a două solicitări ale acționarilor, astfel: 
• acționarii deținând 5,02% din capitalul social, Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela au solicitat 

completarea ordinii de zi cu punctul „Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva dlui Fercală Mihai - Președinte 
executiv - Director general, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului.”; 

• un grup de 63 de acționari deținând împreună 10,2038% din capitalul social au solicitat completarea ordinii de zi cu punctul 
„Aprobarea revocării dlui Frățilă Constantin din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.”; 

- raportul curent privind ordinea de zi revizuită pentru AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014, publicat pe pagina  
de internet a operatorului de piață S.C. B.V.B. S.A., în care sunt menționate informații cu privire la identitatea acționarilor care 
dețin 5,02% din capitalul social și care au solicitat completarea ordinii de zi aferente adunării generale a acționarilor menționată; 

- SIF TRANSILVANIA S.A. nu a comunicat informații cu privire la identitatea și deținerile celor 63 de acționari care dețin 10,2038% 
din capitalul social și au solicitat completarea ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014; 

- inconsecvența Directoratului societății care în cazul acționarilor Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela  
a făcut publică identitatea și deținerile acestora, iar în cazul grupului de 63 de acționari nu a procedat similar; 

- Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 974/06.08.2014 prin care s-a instituit în sarcina Directoratului  
SIF TRANSILVANIA S.A. obligația ca, în termen de 24 de ore de la data emiterii actului individual, să aducă la cunoștință 
publicului identitatea și deținerile celor 63 de acționari care dețin împreună 10,2038% din capitalul social și au formulat cerere de 
completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 11/12.08.2014, 

se reține faptul că Directoratul SIF TRANSILVANIA S.A. nu s-a conformat obligației stabilite prin Decizia A.S.F.  
nr. 974/06.08.2014. 

Pentru fapta reținută este responsabil domnul Radu Toia, membru al Directoratului, Vicepreședinte executiv/  
Director general adjunct al SIF TRANSILVANIA S.A.. 

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 
în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și ale art. 275 din Legea nr. 297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere analiza direcției de specialitate, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Radu Toia, în calitate de membru al Directoratului, 
Vicepreședinte executiv/Director general adjunct al SIF TRANSILVANIA S.A. (CUI:3047687). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii  
se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor/Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți, în termen de  
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art.4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Radu Toia și SIF TRANSILVANIA S.A. București, prin scrisoare recomandată  
cu confirmare de primire. 
Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. 
și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 
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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

R E G U L A M E N T  
privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară 

 
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, ale art. 18 alin. (1) și (2) și art. 28 

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, 

În conformitate cu: 
- art. 13 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 14, art. 57 alin. (1) lit. g), art. 72 alin. (2) lit. k) și art. 78 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei  

de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 28 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, 
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 19 noiembrie 2014, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. 
 

 
CAPITOLUL I  

Dispoziții generale 
 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește veniturile care se constituie ca surse proprii de finanțare ale Autorității de Supraveghere 
Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) 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, denumită în continuare OUG nr. 93/2012. 
(2) Prezentul regulament se aplică entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile 
legale incidente domeniului de exercitare a atribuțiilor, prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 93/2012, precum și persoanelor fizice 
și/sau juridice care solicită A.S.F. emiterea unui act individual și/sau pentru prestarea de servicii către entități supravegheate sau 
terțe persoane. 
(3) Prevederile prezentului regulament nu se aplică Fondului de Garantare a Asiguraților. 
Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în legislația specifică menționată la art. 2 
din OUG nr. 93/2012, incidentă sectorului de supraveghere financiară. 
(2) De asemenea, în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) CEDAM - bază de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA), 
încheiate pe teritoriul României; 

b) sector de supraveghere financiară - sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, sectorul asigurări-reasigurări,  
respectiv sectorul sistemului de pensii private; 

c) surse proprii de finanțare - venituri provenite din taxe, tarife, contribuții și cote cuvenite A.S.F., precum și alte venituri provenind 
din alte surse, potrivit legii, pentru exercitarea atribuțiilor de autorizare, reglementare, supraveghere și control în cele  
trei sectoare de supraveghere financiară; 

d) sisteme de tranzacționare supravegheate - piețe reglementate, sisteme alternative de tranzacționare și alte sisteme  
de tranzacționare organizate, supravegheate de A.S.F. 

 
CAPITOLUL II  

Categorii de venituri aferente finanțării A.S.F. 
 

SECȚIUNEA 1 
Venituri provenite din cote aplicabile tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice de valori mobiliare 

 
Art. 3. - (1) Cotele și tarifele aferente tranzacțiilor derulate în cadrul sistemelor de tranzacționare supravegheate sunt prevăzute la 
pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 și se suportă de către: 

a) cumpărător, pentru instrumentele financiare, altele decât instrumentele financiare derivate; 
b) fiecare parte contractantă, pentru instrumentele financiare derivate. 

(2) Sumele provenind din cotele și tarifele menționate la alin. (1) se calculează zilnic de către: 
a) operatorii de piață, pentru tranzacțiile efectuate pe piețele reglementate administrate de aceștia; 
b) operatorii de sistem, pentru tranzacțiile efectuate în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de aceștia. 
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(3) Operatorii de piață și operatorii de sistem au obligația să încaseze de la toți participanții care tranzacționează în cadrul sistemelor 
de tranzacționare administrate de aceștia sumele reprezentând cota/tariful menționată/menționat la alin. (1), aplicate la valoarea 
tranzacțiilor/contractelor zilnice și să efectueze viramentele respective, conform art. 35 alin. (1) și (2). 
(4) Toți participanții care tranzacționează în cadrul sistemelor de tranzacționare supravegheate au obligația de a vira către  
operatorii de piață/operatorii de sistem sumele datorate A.S.F. până cel târziu la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, 
corespunzător tranzacțiilor din luna precedentă. 
Art. 4. - (1) Nivelul cotei percepute de A.S.F. pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate în afara sistemelor de tranzacționare 
supravegheate, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, este evidențiat la pct. 3 din anexa nr. 1. 
(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către depozitarii centrali  
în baza informațiilor primite de la participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, de la agenții custode 
care decontează tranzacțiile efectuate în afara pieței reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare. 
(3) Participanții sau, după caz, agenții custode prevăzuți la alin. (2) au obligația să încaseze de la toți clienții pentru care efectuează 
sau decontează tranzacții în afara sistemelor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., sumele reprezentând cota prevăzută la 
alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice, și să efectueze viramentele respective, în conturile indicate de depozitarii centrali, 
până cel târziu la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător tranzacțiilor din luna precedentă. 
(4) Depozitarii centrali prevăzuți la alin. (2) au obligația să încaseze de la participanții sau, după caz, agenții custode sumele 
prevăzute la alin. (3) și să efectueze viramentele respective, conform art. 35 alin. (1) și (2). 
Art. 5. - Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare derivate  
în afara sistemelor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1, se calculează și se rețin lunar  
de către intermediari de la fiecare client și se virează de aceștia conform art. 35 alin. (1) și (2). 
Art. 6. - (1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de vânzare sunt prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1. 
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei publice de vânzare, 
ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 35 alin. (1) și (2). 
(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei. 
(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la art. 15 
din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale  
a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
Art. 7. - (1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de cumpărare și de preluare sunt evidențiate la pct. 6 din anexa nr. 1. 
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea ofertei publice de cumpărare, respectiv de preluare, determinată prin 
multiplicarea prețului de ofertă cu diferența dintre numărul de acțiuni deținute de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează 
în mod concertat, după finalizarea ofertei, și numărul de acțiuni deținut de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează  
în mod concertat, la inițierea ofertei, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la ora închiderii ofertei. conform art. 35 alin. (1) și (2). 
(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei. 

 
SECȚIUNEA a 2-a 

Venituri din cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, 
fondurilor de pensii private, asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare 

 

Art. 8. - (1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv 
(OPC), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau de către alte organisme de plasament 
colectiv/fonduri de investiții alternative (AOPC/FIA), al căror stat de origine este România și care sunt înregistrate la A.S.F.,  
este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2. 
(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al OPCVM sau valoarea activului 
net al AOPC/FIA înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investițiilor (SAI), de administratorii de fonduri  
de investiții alternative (AFIA), de societatea de investiții autoadministrată sau de către AOPC/FIA autoadministrat, după caz,  
și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. 
(3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entitățile menționate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art. 35 alin. (1) 
și (2). 
(4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către SAI pentru OPCVM și AOPC aflate în administrarea lor,  
de către OPCVM și AOPC autoadministrate sau de către AFIA pentru AOPC/FIA aflate în administrarea lor, după caz. 
(5) Suma datorată A.S.F., în cazul OPC-urilor nou-lansate în cursul unei luni, inclusiv cele denominate în valută,  
se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate și se determină conform formulei  

valoarea activului net / 30 de zile  numărul zilelor de activitate  nivelul cotei 
unde nivelul cotei este cel prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2. 
(6) Cursul de referință la care se efectuează calculele prevăzute la alin. (2) și (5) în cazul OPC-urilor denominate în valută  
este cel comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua care corespunde datei activului net utilizat în determinarea 
sumelor cuvenite A.S.F. conform alin. (2) și (5). 
Art. 9. - (1) Administratorul unui fond de pensii administrat privat achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata  
de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. b) și c) din anexa nr. 2. 
(2) Administratorul unui fond de pensii facultative achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare  
a acestuia, o taxă lunară de administrare, conform pct. 1 lit. d) și e) din anexa nr. 2. 
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(3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative, taxa de funcționare prevăzută la alin. (2) 
se achită pentru fiecare fond de pensii facultative. 
(4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcționare/taxa de administrare menționate la alin. (1) și (2) este: 

a) valoarea contribuțiilor brute încasate de fond; și, 
b) valoarea activului net al fondului administrat privat/fondului de pensii facultative calculată în ultima zi lucrătoare a lunii. 

(5) Taxele menționate la alin. (1) și (2), calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator și se virează lunar  
conform art. 35 alin. (1) și (2). 
Art. 10. - Din momentul începerii efective a activității de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii 
administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative, depozitarii avizați în baza legislației privind pensiile private  
achită A.S.F., conform art. 35 alin. (1) și (2), taxa lunară de funcționare menționată la pct. 2 din anexa nr. 2. 
Art. 11. - (1) Asigurătorii/Reasigurătorii datorează taxa de funcționare din momentul în care sunt autorizați să funcționeze  
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(2) Taxa de funcționare se virează lunar conform art. 35 alin. (1) și (2) și se stabilește prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 lit. a) 
din anexa nr. 2 asupra volumului total de prime brute încasate. 
Art. 12. - (1) Brokerii de asigurare și/sau reasigurare datorează taxa de funcționare din momentul în care sunt autorizați să 
funcționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(2) Taxa de funcționare se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3) și se stabilește prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 lit. b) 
din anexa nr. 2 asupra veniturilor totale din activitatea de brokeraj. 
Art. 13. - În vederea exercitării supravegherii și controlului activității desfășurate de asigurătorii autorizați să practice RCA,  
pentru dezvoltarea și întreținerea bazei de date CEDAM, contribuția prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 2 se virează lunar,  
conform art. 35 alin. (1) și (2) și se aplică asupra volumului lunar al primelor brute încasate pentru asigurarea obligatorie RCA. 

 

SECȚIUNEA a 3-a 
Venituri provenite din alte activități desfășurate de A.S.F. 

 

Art. 14. - Tarifele și taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare 
și înscriere/radiere în/din Registrele A.S.F. a entităților reglementate și supravegheate de A.S.F. sunt prevăzute în anexa nr. 3. 
Art. 15. - (1) Tarifele/taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare 
și retragerea autorizației sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3. 
(2) Tarifele/taxele percepute pentru înscrierea/înregistrarea/menținerea/radierea în/din evidențele și Registrele A.S.F.  
sunt menționate la pct. 2 din anexa nr. 3. 
(3) În cazul emiterii actelor individuale pentru autorizare/avizare/aprobare a unor funcții-cheie specifice în cadrul entităților 
reglementate de A.S.F., tariful/taxa se aplică pentru fiecare persoană cuprinsă în actul individual. 
(4) Tariful menționat la pct. 1.21 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii  
ale operatorilor de piață/de sistem, depozitarilor centrali, caselor de compensare și contrapărților centrale, fără ca entitatea  
să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor. 
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul modificărilor impuse prin reglementările emise de A.S.F., și nici în cazul celor impuse  
de reglementările europene aplicabile. 
(6) Eliberarea actelor individuale se face cu condiția prezentării dovezii achitării sumelor datorate, cu excepția cazurilor  
în care dovada achitării este cerută în completarea cererii de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare. 
(7) În cazul în care solicitarea de retragere a autorizației sau de radiere din Registrul A.S.F. a unei persoane fizice este cauzată  
de decesul acesteia, A.S.F. nu percepe tarif pentru emiterea actului individual. 
Art. 16. - Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 2.12 din anexa nr. 3 se achită anticipat  
de către beneficiarii serviciilor. 
Art. 17. - Taxele de autorizare/avizare/aprobare aplicabile în domeniul asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37-1.44 din anexa nr. 3  
și se achită la momentul depunerii cererilor, conform art. 35 alin. (1). 
Art. 18. - (1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării 
avizului prealabil de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în calitate de asigurător și include autorizația  
de a practica doar o anumită clasă de asigurare. 
(2) Un asigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.39 
din anexa nr. 3. 
(3) Un asigurător/reasigurător care solicită autorizarea pentru un transfer de portofoliu conform reglementărilor legale în vigoare 
achită la depunerea cererii taxa de autorizare de transfer de portofoliu, prevăzută la pct. 1.40 din anexa nr. 3. 
Art. 19. - Pentru aprobarea modificărilor condițiilor și documentelor în baza cărora s-a acordat autorizația/avizul, precum și orice 
informații sau certificări acordate de A.S.F., pentru a servi în relațiile cu terții, solicitate de un asigurător/reasigurător,  
broker de asigurare și/sau reasigurare, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii sau o entitate care organizează cursuri de calificare, 
pregătire și perfecționare profesională se percepe taxa prevăzută la pct. 1.41 din anexa nr. 3. 
Art. 20. - (1) Taxa de autorizare a furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor este prevăzută la pct. 1.42  
din anexa nr. 3 și se virează în contul A.S.F. la depunerea cererii de autorizare. 
(2) Furnizorii de programe educaționale autorizați au obligația să achite taxa anuală de menținere în Registrul furnizorilor  
de programe educaționale în domeniul asigurărilor, prevăzută la pct. 2.17 din anexa nr. 3, în termen de maximum 12 luni  
de la data autorizării, pentru anul următor. 
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(3) Taxele anuale de menținere aferente anilor următori se achită în termen de maximum 12 luni de la data expirării perioadei 
maxime în care trebuia plătită taxa anterioară. 
Art. 21. - (1) Taxa de atestare ca lectori pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor este prevăzută  
la pct. 1.43 din anexa nr. 3 și se achită în contul A.S.F. la depunerea cererii de atestare, conform art. 31 alin. (1). 
(2) Lectorii atestați au obligația să achite o taxă anuală de menținere în Registrul lectorilor, în cuantumul prevăzut la pct. 2.18  
din anexa nr. 3, în termen de maximum 12 luni de la data atestării acestora pentru anul următor. 
(3) Taxele anuale de menținere aferente anilor următori se achită în termen de maximum 12 luni de la data expirarea perioadei  
maxime în care trebuia plătită taxa anterioară. 
Art. 22. - Taxa de înregistrare în Registrul actuarilor este prevăzută la pct. 2.13 din anexa nr. 3 și se achită la momentul solicitării înscrierii. 
Art. 23. - (1) Taxele de autorizare/avizare percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute  
la pct. 1.45-1.72 în anexa nr. 3. 
(2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către: 

a) fondatorii unei societăți de pensii, în vederea autorizării de constituire a acesteia, conform pct. 1.45 din anexa nr. 3; 
b) societățile de pensii, societățile de asigurare și societățile de administrare a investițiilor, în vederea autorizării ca administrator  

al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, precum și administratorii fondurilor de pensii 
administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.46-1.60 din anexa nr. 3; 

c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.61 și 1.62 
din anexa nr. 3; 

d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.63 și 1.64 
din anexa nr. 3; 

e) agenții de marketing, conform pct. 1.65-1.70 din anexa nr. 3; 
f) solicitant persoană juridică specializată, conform pct. 1.71 și 1.72 din anexa nr. 3. 

Art. 24. - Societățile de pensii care administrează, în baza autorizațiilor obținute în temeiul legislației privind pensiile private,  
atât un fond de pensii administrat privat, cât și unul ori mai multe fonduri de pensii facultative plătesc o singură taxă  
pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obținerii autorizațiilor de administrare, cu excepția modificării 
prospectelor schemelor de pensii și a altor documente privind fondurile de pensii. 
Art. 25. - (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3.1 din anexa nr. 3 se aplică societăților de servicii de investiții 
financiare, societăților de administrare a investițiilor/societăților de administrare a fondurilor de investiții alternative,  
societăților de administrare a vehiculelor investiționale, traderilor, operatorilor de piață/operatorilor de sistem, depozitarilor centrali, 
caselor de compensare/contrapărților centrale, intermediarilor și societăților de administrare a investițiilor din statele membre  
sau nemembre înscrise în Registrul A.S.F. pentru activitățile desfășurate în România, consultanților de investiții și depozitarilor. 
(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților reglementate menționate la alin. (1), se determină prin aplicarea cotei prevăzute 
la pct. 3.1 din anexa nr. 3, au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute din activitățile autorizate de A.S.F. desfășurate 
de acestea, calculate conform reglementărilor contabile emise de către A.S.F. și se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3). 
Art. 26. - (1) Suma rezultată din cota prevăzută la pct. 3.2 din anexa nr. 3 în cazul unei oferte publice de vânzare derulate  
de către un sindicat de intermediere este virată în contul A.S.F. de către managerul sindicatului de intermediere ce facturează  
către client (ofertant) toate comisioanele aferente, pentru întreg sindicatul de intermediere. 
(2) Managerul sindicatului de intermediere menționat la alin. (1) va efectua plățile către ceilalți membri ai sindicatului de intermediere în baza 
facturilor emise de aceștia, conform prevederilor contractuale și prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu deducerea sumei 
reprezentând cota de 1% din sumele aparținând membrilor sindicatului de intermediere din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei. 
(3) Prevederile art. 25 alin. (2) nu sunt incidente intermediarilor membri ai sindicatului de intermediare pentru sumele ce le revin  
din prestarea serviciilor aferente ofertelor menționate la alin. (1). 
(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), la data raportării prevăzute de art. 36 alin. (1), managerul sindicatului  
de intermediere are obligația de a prezenta A.S.F. detalierea modului de repartizare a sumei facturate, încasate de manager  
de la client (ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei, pentru întreg sindicatul de intermediere, către toți și fiecăruia 
dintre membrii sindicatului de intermediere, prin prezentarea separată a sumelor ce îi aparțin din activitatea prestării de servicii  
în cadrul ofertei și, respectiv, a sumelor ce aparțin fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere. În acest caz,  
membrilor sindicatului de intermediere nu le mai revine obligația de raportare conform prevederilor art. 36 alin. (2), pentru veniturile 
realizate din comisioanele prevăzute la alin. (1). 
Art. 27. - Sumele provenite din cota percepută pentru monitorizarea activității de distribuție de titluri de participare desfășurate  
de brokerii de pensii private și instituțiile de credit prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 3 se virează trimestrial conform art. 35 alin. (1) și (3) 
și au drept bază de calcul veniturile obținute din prestarea activității de distribuție de titluri de participare. 
Art. 28. - (1) Sumele provenite din tarifele de examinare și de coordonare a activității de formare profesională se calculează  
de către organismele de formare profesională prin aplicarea tarifelor prevăzute la pct. 3.4 din anexa nr. 3. 
(2) Sumele datorate conform alin. (1) se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încheierii cursurilor. 
(3) Sumele provenite din activitățile de formare profesională continuă se calculează prin aplicarea tarifelor prevăzute la pct. 3.5  
din anexa nr. 3 de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M./A.S.F.; aceste tarife nu se aplică organismelor  
de formare profesională atestate de C.N.V.M./A.S.F. care organizează cursuri de formare profesională continuă cu finanțare  
din fonduri europene sau din alte surse de finanțare nerambursabile. 
(4) Sumele datorate conform alin. (3) se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încheierii cursului de formare 
profesională continuă. 
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Art. 29. -  Sumele aferente tarifelor percepute pentru menținerea atestatului A.S.F. prevăzute la pct. 2.16 din anexa nr. 3  
se virează anual în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de 12 luni consecutive sau multiplu  
de 12 luni după încheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesională. Tariful este aplicat unui organism  
de formare profesională atestat de C.N.V.M./A.S.F. care dorește să își mențină atestatul eliberat de C.N.V.M./A.S.F.,  
dar nu a organizat cel puțin un curs într-o perioadă de 18 luni consecutive. 
Art. 30. - (1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 3.6-3.7 din anexa nr. 3 se achită de către OPC, 
după cum urmează: 

1. pentru primul an, semestrial, până la 30 iunie, respectiv 31 decembrie; 
2. începând cu cel de-al doilea an, până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează; 
3. în cazul încetării operațiunilor și radierii din Registrul A.S.F. a unui OPC, în baza unui act individual emis în cursul  

primului semestru al unui an calendaristic, OPC-ul respectiv va plăti 50% din tarifele prevăzute la pct. 3.6-3.7 din anexa nr. 3 
pentru acel an calendaristic. 

(2) Tarifele prevăzute la pct. 3.8 din anexa nr. 3, aferente primului an de distribuție a titlurilor de participare către investitorii 
profesionali din România, se achită, de către AFIA care au notificat intenția de distribuție, după cum urmează: 

1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, se achită tariful integral pentru anul în curs până cel mai târziu  
la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează; 

2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 3.8  
din anexa nr. 3 pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie. 

(3) Începând cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevăzute la pct. 3.8 din anexa nr. 3 se plătesc de către AFIA din statele membre 
cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează. 
(4) În situația încetării distribuției titlurilor de participare ale FIA și radierii din Registrul A.S.F. a FIA aferente în baza  
unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, AFIA respectiv va plăti 50% din contravaloarea tarifelor 
prevăzute la pct. 3.8 din anexa nr. 3 pentru acel an calendaristic. 
(5) Tarifele prevăzute la pct. 3.9 din anexa nr. 3 se achită de către AFIA care au notificat intenția de administrare a AOPC/FIA din 
România în contul A.S.F., după cum urmează: 

1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 3.9 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, 
se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează; 

2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la  
pct. 3.9 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie. 

Art. 31. - (1) Sumele provenite din tarifele și taxele percepute pentru operațiunile prevăzute în anexa nr. 3 se achită de beneficiarii 
serviciilor la data efectuării operațiunilor respective. 
(2) Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută la pct. 4.5 și 4.6. din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile 
autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F. și, respectiv, de către reprezentanții autorităților publice. 
Art. 32. - Pentru emiterea oricărui act individual care nu se încadrează în categoriile expres menționate în anexa nr. 3, solicitantul va achita 
tariful prevăzut la pct. 4.2 din anexa nr. 3. 
Art. 33. - Pentru toate autorizațiile emise de A.S.F. entităților prevăzute la art. 2 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 93/2012,  
care au fost distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, după achitarea taxei prevăzute la pct. 4.4 din anexa nr. 3. 
Art. 34. - Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută pentru interpretarea oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităților prevăzute la 
art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din OUG nr. 93/2012 se achită de către solicitant conform pct. 4.6 din anexa nr. 3, odată cu transmiterea cererii. 

 

CAPITOLUL III 
Urmărirea încasării veniturilor cuvenite A.S.F. 

 

Art. 35. - (1) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile prevăzute în anexele nr. 1-3 vor fi virate în contul indicat de A.S.F. făcut public  
pe site-ul acesteia, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată. 
(2) Achitarea sumelor datorate lunar, conform art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (5), art. 10, art. 11 alin. (2) 
și art. 13 se va realiza cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă. 
(3) Sumele datorate trimestrial, conform art. 12 alin. (2), art. 25 alin. (2) și art. 27 se virează până la data de 15 a primei luni  
din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, astfel: 

a) pentru trimestrul I, până la data de 15 aprilie, inclusiv; 
b) pentru trimestrul II, până la data de 15 iulie, inclusiv; 
c) pentru trimestrul III, până la data de 15 octombrie, inclusiv; 
d) pentru trimestrul IV, până la data de 15 ianuarie, inclusiv. 

(4) Tarifele și taxele anuale cuvenite A.S.F. se aplică și se virează de către entitățile reglementate vizate, potrivit regulilor și 
dispozițiilor menționate la art. 20 alin. (2) și (3), art. 21 alin. (2) și (3), art. 29 și art. 30. 
Art. 36. - (1) Entitățile obligate la plata sumelor menționate la art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1), art. 27 și art. 35 alin. (2) au obligația  
să transmită A.S.F. situații lunare, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. 
(2) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) și art. 27  
transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 4 pct. A. Pentru situațiile rectificative se completează  
și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 4 lit. B. 
(3) Entitățile prevăzute la art. 11 și art. 13 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexelor nr. 5 lit. A.  
Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 5 lit. B. 
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(4) Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 transmit raportarea în format electronic conform prevederilor legale în vigoare. 
(5) Intermediarii membri ai unui sindicat de intermediere constituit în vederea derulării unei oferte publice de vânzare  
trebuie să transmită A.S.F. un document emis de către managerul sindicatului de intermediere care să ateste faptul că obligația plății 
menționate la art. 26 alin. (2) este îndeplinită de către manager. 
Art. 37. - În cazul în care participanții sau, după caz, agenții custode care tranzacționează pe piețele reglementate și/sau în cadrul 
sistemelor alternative de tranzacționare nu virează sumele datorate A.S.F. către operatorii de piață/operatorii de sistem/depozitarii 
centrali, aceștia din urmă vor notifica A.S.F. la termenul stabilit pentru efectuarea raportării prevăzute la art. 36, în vederea dispunerii 
măsurilor ce se impun. 
Art. 38. - (1) Entitățile prevăzute la art. 12 alin. (1) au obligația să transmită A.S.F. situații trimestriale, până la data de 15 a primei luni 
din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea. 
(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) transmit raportarea aferentă trimestrului anterior întocmită conform anexei nr. 6 lit. A.  
Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 6 lit. B. 
Art. 39. - Situațiile lunare/trimestriale se transmit în format electronic de tip excel/pdf. la adresa raportari_taxe@asfromania.ro. 
Art. 40. - (1) În cazul constatării unor diferențe între datele raportate și situația rezultată în urma verificărilor efectuate, A.S.F.,  
prin direcția de specialitate care constată diferențele, solicită în scris entității în cauză clarificările și corecturile ce se impun. 
(2) Entitatea este obligată să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, urmând ca obligația  
de plată să fie recalculată conform dispozițiilor legale în vigoare. 
Art. 41. - În cazul neîndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute în prezentul regulament, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate 
cu legislația în vigoare. 
Art. 42. - Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate se stabilesc la nivel de leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu  
pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 49 de bani inclusiv. 
Art. 43. - (1) Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F. 
(2) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile achitate de entitățile reglementate și supravegheate de A.S.F. nu se restituie acestora  
în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/avizare/atestare/înregistrare sau în cazul retragerii documentației  
de către solicitant. 
Art. 44. - Sumele provenite din amenzile aplicate de A.S.F. - Sectorul asigurări-reasigurări persoanelor fizice și juridice  
se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 50%, diferența constituindu-se venit la bugetul A.S.F. 

 
CAPITOLUL IV 

Răspunderea juridică 
 

Art. 45. - (1) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor de plată prevăzute la art. 18 alin. (2) din OUG nr. 93/2012, A.S.F. percepe 
dobânzi și penalități de întârziere în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală. 
(2) Sumele rezultate din dobânzile și penalitățile aplicate conform alin. (1) se constituie ca venit al A.S.F. în conformitate cu 
prevederile art. 18 alin. (2) din OUG nr. 93/2012. 
Art. 46. - Pentru neplata sumelor datorate la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri  
de peste 90 de zile, A.S.F. va iniția demersurile în vederea obținerii unui titlu executoriu, potrivit legii, și poate hotărî, după caz, 
sancționarea entităților respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 47. - În situațiile în care cheltuielile de executare, cu excepția celor privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât 
creanțele supuse executării silite, A.S.F. poate dispune anularea respectivei creanțe. 

 
CAPITOLUL V 

Dispoziții finale 
 

Art. 48. - (1) Veniturile provenite din orice alte surse legale, precum și cuantumul acestora se stabilesc de A.S.F. prin bugetul propriu 
de venituri și cheltuieli. 
(2) Tariful perceput de A.S.F. pentru emiterea și vânzarea de ghiduri, broșuri și alte materiale de specialitate va fi stabil it individual 
prin decizie a A.S.F. 
Art. 49. - A.S.F. poate încasa în valută tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate de către entitățile din alte state care urmează  
să fie înregistrate în Registrul A.S.F. și să desfășoare activități sau să presteze servicii pe teritoriul României. 
Art. 50. - Plata tarifelor și taxelor exprimate în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data plății. 
Art. 51. - (1) Veniturile proprii ale A.S.F. se utilizează potrivit destinației prevăzute în bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu 
prevederile art. 18 alin. (3) din OUG nr. 93/2012. 
(2) Veniturile proprii rămase neutilizate la închiderea exercițiului bugetar rămân la dispoziția A.S.F., urmând să fie folosite în anul următor, 
conform prevederilor art. 19 alin. (2) din OUG nr. 93/2012. 
Art. 52. - Taxele și tarifele prevăzute în anexele nr. 1-5 se aplică pentru actele individuale emise începând cu data intrării în vigoare 
a prezentului regulament. 
Art. 53. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
Art. 54. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament termenele de raportare cuprinse în Norma nr. 10/2010 privind obligațiile 
de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere  
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a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Norma nr. 11/2010 privind obligațiile 
de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului  
de Pensii Private nr. 21/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentului regulament. 
Art. 55. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă: 

a) Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009; 

b) Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 și nr. 17/20121; 
c) Deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/20142; 
d) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor  

privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare,  
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 512 din 27 iulie 2009; 

e) Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 
privind taxele de autorizare, avizare și funcționare în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial  
al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare; 

f) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008  
privind taxele de autorizare, avizare și funcționare în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare; 

g) orice altă dispoziție contrară. 
Art. 56. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum și pe site-ul acesteia 
și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Mișu Negrițoiu 

București, 27 noiembrie 2014. 
Nr. 16. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

ANEXA nr. 1 

 
Cote aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice 

 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului(lei)/cotei (%) 

1. Cotă din valoarea tranzacțiilor  
cu instrumente financiare derulate  
în cadrul sistemelor de tranzacționare 
supravegheate, cu excepția tranzacțiilor 
cu instrumente financiare derivate 

a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, 
cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), d) și e) 

a) 0,06% 

b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate de către 
intermediarii care au calitate de „Market Maker” în raport cu 
un instrument financiar 

b) 0,04% 

c) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate cu instrumente 
financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) 

c) 0,04% 

d) Cotă din valoarea tranzacțiilor:  

d1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; d1) 0,02% 

d2) cu drepturi de preferință; d2) 0,04% 

d3) cu drepturi de alocare d3) 0,04% 

e) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat e) 0% 

2. Tarife aplicabile tranzacțiilor  
cu instrumente financiare derivate 
derulate în cadrul sistemelor  
de tranzacționare supravegheate 

a) Tarif pentru tranzacțiile cu instrumente financiare 
derivate, cu excepția celui prevăzut la lit. b) 

a) 0,03 lei/contract 

b) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumente financiare 
derivate derulate de către intermediarii care au calitate de 
„Market Maker” în raport cu un instrument derivat 

b) 0,01 lei/contract 

3. Cote percepute pentru monitorizarea 
tranzacțiilor efectuate în afara sistemelor 
de tranzacționare 

a) Cotă aplicabilă tranzacțiilor cu instrumente financiare,  
cu excepția celor menționate la lit. b) 

0,06% 

b) Cotă aplicabilă tranzacțiilor „turnaround” 0,02% 

4. Tarif perceput pentru monitorizarea 
tranzacțiilor cu instrumente financiare 
derivate derulate în afara sistemelor  
de tranzacționare supravegheate 

Tarif aplicabil tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate 0,25 lei/contract, dar nu mai mult  
de 500.000 de lei 

5. Cotă din valoarea ofertelor publice  
de vânzare 

a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare/ în vederea 
admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate și sisteme 
alternative de tranzacționare, cu excepția lit. b) 

0,1%, dar nu mai mult  
de 1.000.000 de lei 

b) Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare aferente 
obligațiunilor corporative, obligațiunilor emise de autorități 
ale administrației publice centrale și locale și titlurilor de stat 

0,05%, dar nu mai mult  
de 500.000 de lei 

                                                 
1 Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 și nr. 17/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
2 Deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului(lei)/cotei (%) 

c) Cotă din valoarea ofertelor publice transfrontaliere 
efectuate de un emitent pentru care România  
este stat membru de origine și care intenționează să deruleze 
o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare  
pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România 

0,1%, dar nu mai mult  
de 1.000.000 de lei 

6. Cotă din valoarea ofertelor publice  
de cumpărare/ preluare 

a) Cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare 1% 

b) Cotă din valoarea ofertei publice de preluare 1,5% 
 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ANEXA nr. 2 

 

Cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv,  
fondurilor de pensii private și asigurătorilor/brokerilor de asigurare/reasigurare 

 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/taxei/cotei 

(%) 

1. Cote/taxe din valoarea activului net/ 
contribuții brute încasate,  
aferente fondurilor de pensii private, 
fondurilor de investiții/ 
organismelor de plasament colectiv (OPC) 

a) cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor  
de investiții (organismelor de plasament colectiv) 

0,0078% 

b) cotă lunară din valoarea activului net a fondurilor  
de pensii administrate privat (pilon II) 

0,0078% 

c) taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate  
de fondurile de pensii private (pilon II) 

0,3% 

d) cotă lunară din valoarea activului net a fondurilor  
de pensii facultative (pilon III) 

0,02% 

e) taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate  
de fondurile de pensii facultative (pilon III) 

0,5% 

2. Taxă de funcționare aplicabilă 
depozitarilor fondurilor de pensii 
administrate privat 

Taxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile 
prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/ 
fondurile de pensii facultative 

10% 

3.  Taxă de funcționare aplicabilă 
asigurătorilor și brokerilor de asigurare 

a) Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători 0,3% 

b) Cotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de brokeraj 0,3% 

4. Contribuția la dezvoltarea și întreținerea 
bazei de date CEDAM și pentru exercitarea 
supravegherii și controlului activității  
de asigurări de răspundere civilă auto 

Cota asupra primelor brute încasate pentru RCA 1% 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ANEXA nr. 3 

 
Venituri provenite din alte activități 

 

Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/taxei/cotei 

(%) 

1. Tarif/taxă de soluționare a cererilor  
de autorizare/avizare/ aprobare/atestare și 
retragere autorizație entități reglementate 

1.1. autorizare societăți de servicii de investiții financiare/ 
sucursale intermediari  

15.000 de lei 

1.2. autorizare intermediari pentru licitații cu certificate  
de emisii de gaze în numele clienților lor, conform prevederilor 
art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010  
al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, 
administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor  
de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului  
de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor  
de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității 

10.000 de lei 

1.3. autorizare consultanți de investiții:  

a) persoane fizice; a) 2.000 de lei 

b) persoane juridice b) 7.500 de lei 

1.4. autorizare traderi 7.500 de lei 

1.5. autorizare/validare a: conducătorilor/membrilor consiliului 
de administrație ai operatorului de piață, depozitarului 
central, casei de compensare, contrapărții centrale 

5.000 de lei 

1.6. autorizare reprezentant al compartimentului  de control 
intern/de conformitate 

1.000 de lei 

1.7. autorizare agent pentru servicii de investiții financiare/ 
agent delegat 

1.000 de lei 
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Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/taxei/cotei 

(%) 
1.8. autorizare societate de administrare a investițiilor/ 
sucursale a societății de administrare a investițiilor 

15.000 de lei 

1.9. autorizare fond deschis de investiții 10.000 de lei 
1.10. autorizare societate de investiții care:  

a) este administrată de o societate de administrare a 
investițiilor (SAI) 

a) 20.000 de lei 

b) se autoadministrează b) 30.000 de lei 
1.11. autorizare operatori de:  

a) piață a) 150.000 de lei 
b) sistem b) 50.000 de lei 

1.12. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, 
de constituire și administrare a unui sistem alternativ  
de tranzacționare 

25.000 de lei 

1.13. autorizare depozitari centrali, case de compensare și 
contrapărți centrale 

200.000 de lei 

1.14. autorizare societăți de securitizare:  
a) pentru constituire; a) 20.000 de lei 
b) pentru funcționare b) 10.000 de lei 

1.15. autorizare, constituire și funcționare a unui fond  
de securitizare 

20.000 de lei 

1.16. autorizare societăți de administrare a vehiculelor 
investiționale: 

 

a) de constituire; a) 10.000 de lei 
b) de funcționare b) 5.000 de lei 

1.17. autorizare societăți de management de portofoliu  
al unor vehicule investiționale 

15.000 de lei 

1.18. autorizare modificări în modul de organizare și 
funcționare/a condițiilor avute în vedere la data autorizării 
entităților autorizate, reglementate și supravegheate 

1.000 de lei 

1.19. autorizare modificări intervenite în conținutul minim  
al reglementărilor interne ale societăților de administrare  
a investițiilor și ale organismelor de plasament colectiv (OPC) 
autoadministrate 

1.000 de lei 

1.20. autorizare a:  
a) dobândirii unei participații calificate în cadrul entităților 

autorizate, altele decât operatorii de piață și depozitarii 
centrali; 

a) 5.000 de lei 

b) intenției de achiziție a 5% din drepturile de vot  
la un operator de piață sau la un depozitar central 

b) 50.000 de lei 

1.21. autorizare reglementări emise de operatorii de piață, 
operatorii de sistem, depozitarii centrali,  
casele de compensare, contrapărțile centrale 

5.000 de lei 

1.22. aprobare anunț preliminar pentru o ofertă publică 1.000 de lei 
1.23. aprobare anunț întocmit în vederea exercitării 
dreptului prevăzut la: 

 

a) art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare; 

a) 20.000 de lei 

b) art. 207 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare 

b) 0 lei 

1.24. aprobare prospect întocmit în vederea admiterii  
la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care 
admiterea nu este precedată de o ofertă publică 

5.000 de lei 

1.25. aprobare document întocmit pentru cazurile prevăzute 
la art. 15 alin. (3) pct. 2 și 3 din Regulamentul nr. 1/2006 
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat 
prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare  
nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare 

3.000 de lei 

1.26. autorizare agenți care reprezintă interesele deținătorilor 
de obligațiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate 

7.500 de lei 

1.27. avizare a: 
- altor organisme de plasament colectiv (AOPC); 
- organisme de plasament colectiv (OPC) nearmonizate 

din alte state membre/OPC din state nemembre 

10.000 de lei 

1.28. avizare modificări aduse documentelor depuse în vederea 
înregistrării la Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(A.S.F.) a entităților prevăzute la pct. 1.27/2.2. și 2.1. 

1.000 de lei 
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Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/taxei/cotei 

(%) 

1.29. avizare/autorizare/radiere din Registrul A.S.F.  
agenți de distribuție ai S.A.I. 

500 de lei 

1.30. avizare transferuri directe prevăzute la art. 81 alin. (1) 
lit. g4) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și 
funcționarea depozitarului central, caselor de compensare 
și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările 
și completările ulterioare 

0,15% din valoarea transferurilor,  
dar nu mai puțin de 5.000 de lei 

1.31. avizare/confirmare a calității de operator independent 5.000 de lei 

1.32. avizare a delegării de către SAI/OPC autoadministrate 
a activităților prevăzute de art. art. 6 lit. a) din Ordonanța  
de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele  
de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile  
de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital 

10.000 de lei 

1.33. atestare calitate de organism de formare profesională 10.000 de lei 

1.34. aprobare modificări aduse unora dintre elementele 
cuprinse în documentele depuse la A.S.F. pentru atestarea 
organismelor de formare profesională 

1.000 de lei 

1.35. atestare privind formarea profesională a persoanei fizice 100 de lei 

1.36. modificarea deciziei de autorizare a unui curs 
organizat de un organism de formare profesională 

200 de lei 

1.37. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul Național 
al Registrului Comerțului asigurător 

40.000 de lei 

1.38. autorizare funcționare broker de asigurare și/sau 
reasigurare 

5.000 de lei 

1.39. autorizare clasă de asigurare nouă 40% 

1.40. autorizare transfer de portofoliu 50% 

1.41. autorizare/aviz pentru aprobarea modificărilor solicitate, 
precum și furnizarea oricăror informații sau certificări  
din partea A.S.F. destinate a servi în relațiile cu terții 

35 de euro 

1.42. autorizare pentru furnizarea de programe educaționale 
în domeniul asigurărilor 

6.500 de lei 

1.43. atestare ca lector în domeniul asigurărilor 500 de lei 

1.44. avizare agenți asigurare subordonați 5.000 de lei 

1.45. autorizare de constituire pentru fondatori/ 
societate de pensii în: 

 

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 80.000 de lei 

b) sistemul pensiilor facultative b) 80.000 de lei 

1.46. autorizare de administrare și înscriere  
în Registrul A.S.F. pentru administrator în: 

 

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 300.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 150.000 de lei 

1.47. autorizare prospect schemă de pensii pentru:  

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 30.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 12.000 de lei 

1.48. autorizare fond de pensii și înscriere în Registrul A.S.F. în:  

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 30.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 8.000 de lei 

1.49. autorizare/avizare modificare (autorizare de administrare, 
prospect, fond) în: 

 

a) sistemul pensiilor administrate privat; a) 1.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 1.000 de lei 

1.50. autorizare membri ai Consiliului de supraveghere/ 
Consiliului de administrație, Directoratului/ directori/ 
conducători, inclusiv în cazul prelungirii mandatului, pentru: 

 

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 1.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 1.000 de lei 

1.51. autorizare/avizare alte modificări ale documentelor 
autorizate/avizate pentru: 
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Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/taxei/cotei 

(%) 

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 1.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 1.000 de lei 

1.52. avizare agent de marketing persoană fizică  
și înscriere în Registrul A.S.F. pentru: 

 

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 50 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 50 de lei 

1.53. reavizare agent de marketing persoană fizică pentru:  

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 25 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 25 de lei 

1.54. avizare/autorizare act individual de aderare pentru:  

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 1.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 500 de lei 

1.55. avizare/autorizare modificare act individual  
de aderare pentru: 

 

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 500 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 250 de lei 

1.56. avizare tematică curs agenți de marketing pentru:  

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 100 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 100 de lei 

1.57. autorizare persoană responsabilă cu investirea, 
controlul intern, administrarea riscurilor pentru: 

 

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 1.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 1.000 de lei 

1.58. autorizare înlocuire depozitar fond pentru:  

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 5.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 3.000 de lei 

1.59. autorizare fuziune fonduri de pensii pentru:  

a) administrator sistemul pensiilor administrate privat; a) 300.000 de lei 

b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative 

b) 150.000 de lei 

1.60. autorizare preluare administrare a unui fond de pensii 
pentru: administrator ofertant (societate de pensii/ 
societate de administrare a investițiilor/ 
societate de asigurări - pentru sistemul pensiilor facultative) 

100.000 de lei 

1.61. avizare și înscriere în Registrul A.S.F. depozitar în sistemul 
pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

80.000 de lei 

1.62. avizare modificare depozitar în sistemul pensiilor 
administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

1.000 de lei 

1.63. avizare și înscriere în Registrul A.S.F. auditor în sistemul 
pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

35.000 de lei 

1.64. avizare modificare auditor în sistemul pensiilor 
administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

1.000 de lei 

1.65. autorizare de funcționare broker și înscriere  
în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană 
juridică în sistemul pensiilor administrate privat/ 
sistemul pensiilor facultative 

5.000 de lei 

1.66. avizare și înscriere intermediar în Registrul A.S.F. 
pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul 
pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

4.000 de lei 

1.67. avizare modificare act constitutiv broker pentru agent 
de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor 
administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

1.000 de lei 

1.68. avizare agent de marketing persoană fizică și 
înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing 
persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/ 
sistemul pensiilor facultative 

50 de lei 
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Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/taxei/cotei 
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1.69. reavizare agent de marketing persoană fizică pentru 
agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor 
administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

25 de lei 

1.70. avizare tematică curs agenți de marketing pentru 
agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor 
administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

100 de lei 

1.71. avizare persoană juridică specializată și înscriere  
în Registrul A.S.F. pentru sistemul pensiilor administrate 
privat/sistemul pensiilor facultative 

1.500 de lei 

1.72. avizare tematică curs agenți de marketing pentru 
persoana juridică specializată în sistemul pensiilor 
administrate privat/sistemul pensiilor facultative 

100 de lei 

1.73. retragere a autorizației/ avizului/atestatului la cererea 
entității, pentru: 

 

a) persoană fizică; a) 200 de lei 
b) persoană juridică b) 1.000 de lei 

2. Tarif/taxă de înscriere/înregistrare/ 
menținere/ radiere în/din evidențele și 
Registrele A.S.F. 

2.1. înregistrare ca depozitar al activelor OPC 20.000 de lei 
2.2. înregistrare a: 

- altor organisme de plasament colectiv (AOPC)/ 
fonduri de investiții alternative (FIA); 

- OPC nearmonizate din alte state membre/ 
OPC din state nemembre 

10.000 de lei 

2.3. înregistrare/radiere grupuri:  
a) înregistrare grupuri la A.S.F. a) 10.000 de lei 
b) radiere grupuri din evidențele A.S.F. b) 1.000 de lei 

2.4. înscriere în Registrul A.S.F. a entităților ce se autorizează/ 
avizează de A.S.F.: 

 

a) persoană juridică; a) 1.000 de lei 
b) persoană fizică b) 100 de lei 

2.5. înscriere în Registrul A.S.F. a instituțiilor de credit  
din România în calitate de intermediar 

20.000 de lei 

2.6. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului special/ 
lichidatorului/ evaluatorului/ expertului independent/ 
auditorului IT: 

 

a) persoană fizică; a) 1.000 de lei 
b) persoană juridică b) 5.000 de lei 

2.7. Înregistrare în Registrul A.S.F. modificări în modul  
de organizare și funcționare a entităților prevăzute  
la pct. 2.5. și 2.6. 

1.000 de lei 

2.8. înscriere în Registrul A.S.F. a societăților de administrare 
a investițiilor, societăților de servicii de investiții financiare, 
instituțiilor de credit, brokerilor de pensii private  
care distribuie titluri de participare pe teritoriul României 

3.000 de lei 

2.9. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituției  
de credit din România înscrise ca intermediar 

1.500 de lei 

2.10. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a societății  
de administrare a investițiilor, societății de servicii de investiții 
financiare, instituției de credit și a brokerului de pensii private 
care distribuie titluri de participare pe teritoriul României 

1.000 de lei 

2.11. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a administratorului 
special /lichidatorului/ evaluatorului/expertului independent/ 
auditorului IT, pentru: 

 

a) persoană fizică; a) 500 de lei 
b) persoană juridică b) 1.500 de lei 

2.12. înregistrarea la A.S.F./radierea la cerere a 
instrumentelor financiare, cu excepția titlurilor de stat 

500 de lei 

2.13. înregistrare/certificare în Registrul actuarilor 35 de euro 
2.14. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului 
autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare  
în vederea funcționării ca administrator de scheme  
de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene 
sau aparținând Spațiului Economic European 

1.000 de lei 

2.15. înscriere în Registrul A.S.F. a fondului de pensii 
administrat de un administrator de scheme de pensii 
facultative dintr-un stat membru al Uniunii Europene  
sau aparținând Spațiului Economic European 

1.000 de lei 
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2.16. menținere atestat C.N.V.M./ A.S.F. eliberat 
organismului de formare profesională pe o perioadă  
de maximum 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni 

5.000 de lei 

2.17. menținerea în Registrul furnizorilor de programe 
educaționale în domeniul asigurărilor 

2.000 de lei 

2.18. menținerea în Registrul lectorilor în domeniul asigurărilor 100 de lei 

3. Cote/tarife/taxe percepute pentru 
monitorizarea entităților reglementate  
de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) 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 
(OUG nr. 93/2012), cu excepția 
societăților de investiții 

3.1. Cotă aplicată veniturilor din exploatare ale entităților 
reglementate prevăzute la art. 25 alin. (1) din regulament 

1%, dar nu mai puțin de  
500 de lei/trimestru 

3.2. Cotă percepută de A.S.F. pentru monitorizarea 
derulării unei oferte publice de vânzare de către un sindicat 
de intermediere, aplicată la suma totală plătită de client 
(ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei 
publice de vânzare, pentru întreg sindicatul de intermediere 

1% 

3.3. Cotă percepută pentru monitorizarea activității  
de distribuție de titluri de participare desfășurată  
de instituțiile de credit și de brokerii de pensii private, 
aplicată la veniturile obținute din prestarea activității  
de distribuție de titluri de participare 

1% 

3.4. Tarif perceput pentru monitorizarea organismelor de 
formare profesională atestate de A.S.F. care organizează 
cursuri de formare profesională 

100 de lei/cursant/curs urmat 

3.5. Tarif perceput pentru monitorizarea organismelor de 
formare profesională atestate de A.S.F. care organizează 
cursuri de formare profesională continuă 

50 de lei/cursant/curs formare 
profesională continuă urmat 

3.6. Tarif perceput pentru monitorizarea activităților  
de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare 
emise de organisme de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM) din alte state membre 

5.000 de lei/an 

3.6.1. Pentru distribuția titlurilor de participare ale mai multor 
OPCVM sau ale unor OPCVM compartimentate  
(umbrella fund) tariful este aplicabil  
fiecărui fond/compartiment în parte, după cum urmează: 

 

a) pentru 2-10 fonduri/compartimente ale aceluiași OPCVM; a) 4.000 de lei/an 
b) pentru 11-20 fonduri/compartimente ale aceluiași OPCVM; b) 3.000 de lei/an 
c) mai mult de 20 de fonduri/compartimente ale aceluiași 

OPCVM 
c) 2.000 de lei/an 

3.7. Tarif perceput pentru monitorizarea activității  
de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare 
emise de OPC nearmonizate din state membre/ 
OPC din state nemembre 

10.000 de lei/an 

3.7.1. Pentru distribuția titlurilor de participare ale mai multor 
OPC nearmonizate din state membre/OPC din state 
nemembre compartimentate (umbrella fund) tariful este 
aplicabil fiecărui compartiment în parte, după cum urmează: 

 

a) pentru 2-10 compartimente ale aceluiași OPC; a) 8.000 de lei/an 
b) pentru 11-20 de compartimente ale aceluiași OPC; b) 6.000 de lei/an 
c) mai mult de 20 de compartimente ale aceluiași OPC c) 4.000 de lei/an 

3.8. Tarif perceput pentru monitorizarea activității de 
distribuire pe teritoriul României, exclusiv către investitorii 
profesionali, a titlurilor de participare emise de FIA 
administrate în alte state membre și/sau administrarea unui 
AOPC din România: 

 

a) în cazul distribuției titlurilor de participare ale unui 
singur FIA; 

a) 10.000 de lei/an 

b) în cazul distribuției titlurilor de participare ale mai 
multor FIA sau ale unor FIA de tip compartimentat 
(umbrella funds): 

 

b.1) pentru fiecare fond/ compartiment 
- pentru distribuția unui număr cuprins între 2 și 10 FIA 

sau compartimente ale aceluiași FIA; 

b.1) 8.000 de lei/an 

b.2) pentru fiecare fond/ compartiment 
- pentru distribuția unui număr cuprins între 11 și 20 FIA 

sau compartimente ale aceluiași FIA; 

b.2) 6.000 de lei/an 

b.3) pentru fiecare fond/ compartiment 
- pentru distribuția unui număr cuprins între 21 și 40 FIA 

sau compartimente ale aceluiași FIA; 

b.3) 5.000 de lei/an 
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Nr. 
crt. 

Categoria de venituri 
Precizări  

(operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) 
Nivelul tarifului/taxei/cotei 

(%) 
b.4) pentru fiecare fond/ compartiment 
- pentru distribuția a mai mult de 40 FIA sau 

compartimente ale aceluiași FIA 

b.4) 4.000 de lei/an 

3.9. Tarif perceput pentru monitorizarea activităților de 
administrare a AOPC/FIA din România de către administratorii 
de fonduri de investiții alternative din alte state membre: 

 

a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 5 alin. (2) 
din Norma Autorității de Supraveghere Financiară  
nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară 
privind distribuția către investitorii profesionali din 
România a titlurilor de participare emise de fondurile de 
investiții alternative administrate în alte state membre 
ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către 
un administrator de fonduri de investiții alternative  
dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament 
colectiv din România, cu modificările ulterioare; 

a) 6.000 de lei/an 

b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei 
sucursale, prevăzute la art. 5 alin. (3)  
din Norma Autorității de Supraveghere Financiară  
nr. 13/2013, cu modificările ulterioare 

b) 15.000 de lei/an 

4. Tarife și taxe din alte activități desfășurate 
de A.S.F. 

4.1. Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de 
soluționare a cererii de validare a agentului care reprezintă 
interesele deținătorilor de obligațiuni/ instrumente financiare 
securitizate 

2.500 de lei 

4.2. Tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act 
individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute 
expres în anexa nr. 3. 

1.000 de lei 

4.3. Tarif/taxă pentru eliberarea de copii ale documentelor 
cu caracter public, aflate în păstrarea și administrarea A.S.F.: 

 

a) pe suport hârtie; a) 0,5 lei/pag. 
b) pe suport magnetic b) 0,5 lei/pag. fiecărui fișier conținut, 

plus costul suportului 
4.4. Taxă de eliberare duplicate autorizații emise entităților 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 93/2012 (cotă 
aplicată la valoarea taxei de autorizare) 

25% 

4.5. Taxă aplicabilă solicitărilor în legătură cu domeniul 
reglementat la art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 93/2012 
pentru emiterea de informații, certificări sau puncte de vedere 

35 de euro 

4.6. Tarif/taxă de interpretare oficială a reglementărilor  
în vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1)  
lit. a) și c) din OUG nr. 93/2012 

10.000 de lei 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ANEXA nr. 4 

 
SECTORUL  INSTRUMENTELOR  ȘI  INVESTIȚIILOR  FINANCIARE 
S.C. ......................................................................................................., 
str. .......................................................….................., nr. ......, bl. ........., 
sc. ....., ap. ......., sectorul/județul. ........................................................., 
localitatea .............................................................................................., 
telefon ............................................../fax .............................................., 
Persoană de contact ............................................................................., 
telefon .................................., e-mail ..................................................... 

 
A. Situația privind cota datorată Autorității de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul .................................... 

 
Specificații  

Categorie cota (conform anexei nr. ..... la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014)  
Baza de calcul:  
Nivelul cotei/tarifului  
Majorări de întârziere  
Suma datorată:  
Suma virată, din care:  

- aferentă cotei;  
- aferentă majorărilor de întârziere  

Nr. OP  
Data OP  
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B. Situația rectificativă privind cota datorată Autorității de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul .................................... 
 

Specificații Situație raportată inițial Situație rectificată Diferențe (+/-) 
1 2 3 4=3-2 

Categorie cota (conform anexei nr. ..... la Regulamentul Autorității 
de Supraveghere Financiară nr. 16/2014) 

   

Baza de calcul:    
Nivelul cotei/tarifului    
Majorări de întârziere    
Suma datorată:    
Suma virată, din care:    
- aferentă cotei    
- aferentă majorărilor de întârziere    
Nr. OP    
Data OP    

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ANEXA nr. 5 

SECTORUL  ASIGURĂRI-REASIGURĂRI 
S.C. .....................................................................................S.A./S.R.L., 
str. .......................................................….................., nr. ......, bl. ........., 
sc. ....., ap. ......., sectorul/județul. ........................................................., 
localitatea ............................................................................................., 
telefon ............................................../fax .............................................., 
Persoană de contact ............................................................................., 
telefon .................................., e-mail ..................................................... 

 

A. Situația privind taxa de funcționare/contribuția la dezvoltarea și întreținerea bazei de date CEDAM  
datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna .................................... 

lei 
Nr. 
crt. 

Specificații 
TOTAL*)  

cumulat de la începutul anului 
Din care, pentru luna  

de raportare**) 
Nr. și data  

documentului de plată***) 
0 1 2 3 4 

1. 
Categorie taxă (taxa de funcționare, contribuția la 
dezvoltarea și întreținerea bazei de date CEDAM) 

   

2. Volum prime brute încasate   X 

3. 
Cota procentuală stabilită de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (%) 

  X 

4. Taxa de funcționare datorată/contribuția   X 
5. Majorări de întârziere datorate   X 

6. 
Suma virată total, din care:    

- aferentă taxei de funcționare/contribuției;    
- aferentă majorărilor de întârziere    

 

*) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea. 
**) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea. 
***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care: 

- taxă de funcționare/contribuție; 
- majorări de întârziere; 
- luna pentru care se virează fiecare sumă. 

 

B. Situația rectificativă privind taxa de funcționare/contribuția la dezvoltarea și întreținerea bazei de date CEDAM  
datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna .................................... 

lei 
Nr. 
crt. 

Specificații 
Suma raportată 

inițial*) 
Suma rectificată**) 

Diferențe  
(+ / -) 

Nr. și data  
documentului de plată***) 

0 1 2 3 4=col.3-col.2 5 

1. 
Categorie taxă (taxa de funcționare, contribuția la 
dezvoltarea și întreținerea bazei de date CEDAM) 

    

2. Volum prime brute încasate    X 

3. 
Cota procentuală stabilită de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (%) 

   X 

4. Taxa de funcționare datorată/contribuția    X 
5. Majorări de întârziere datorate    X 

6. 
Suma virată total, din care:     

- aferentă taxei de funcționare/contribuției;     
- aferentă majorărilor de întârziere     

 

*) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate inițial pentru luna respectivă. 
**) În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate inițial. 
***) Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care: 

- taxă de funcționare/contribuție; 
- majorări de întârziere; 
- luna pentru care se virează fiecare sumă. 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
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ANEXA nr. 6 
 
SECTORUL  ASIGURĂRI-REASIGURĂRI 
S.C. ......................................................................................................., 
str. .......................................................….................., nr. ......, bl. ........., 
sc. ....., ap. ......., sectorul/județul. ........................................................., 
localitatea ............................................................................................., 
telefon ............................................../fax .............................................., 
Persoană de contact ............................................................................., 
telefon .................................., e-mail ..................................................... 

 
A. Situația privind taxa de funcționare pentru activitatea de brokeraj  

datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru trimestrul .................................... 
 

lei 

Nr. 
crt. 

Specificații 
TOTAL*)  

cumulat de la începutul anului 
Din care, pentru 

trimestrul de raportare**) 
Nr. și data  

documentului de plată***) 

0 1 2 3 4 

1. Total venituri din activitatea de brokeraj   X 

2. 
Cota procentuală stabilită de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară 

  X 

3. Taxa de funcționare datorată   X 

4. Majorări de întârziere datorate   X 

5. 

Suma virată total, din care:    

- aferentă taxei de funcționare;    

- aferentă majorărilor de întârziere    
 

*) În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente trimestrului pentru care se face raportarea. 
**) În col. 3 se înscriu numai sumele aferente trimestrului pentru care se face raportarea. 
*** Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma virată, total, din care: 

- taxă de funcționare; 
- majorări de întârziere; 
- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă. 

 
B. Situația rectificativă privind taxa de funcționare pentru activitatea de brokeraj  

datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru trimestrul .................................... 
lei 

Nr. 
crt. 

Specificații 
Suma raportată 

inițial*) 
Suma rectificată**) 

Diferențe  
(+ / -) 

Nr. și data  
documentului de plată***) 

0 1 2 3 4=col.3-col.2 5 

1. Total venituri din activitatea de brokeraj 
    

2. 
Cota procentuală stabilită de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară    

X 

3. Taxa de funcționare datorată 
   

X 

4. Majorări de întârziere datorate 
   

X 

5. 

Suma virată total, din care: 
    

- aferentă taxei de funcționare; 
    

- aferentă majorărilor de întârziere 
     

*) În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate inițial pentru trimestrul respectiv. 
**) În col. 3 se înscriu sumele rectificate aferente numai trimestrului pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate inițial. 
***) Ori de cate ori se efectuează viramente, se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma virată, total, din care: 

- taxă de funcționare; 
- majorări de întârziere; 
- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă. 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
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R E G U L A M E N T 
privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate 

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

în temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează  
pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 26. noiembrie 2014, 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1. - Prezentul regulament stabilește reguli și proceduri cu privire la statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează  
pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea 
statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,  
denumită în continuare Legea nr. 151/2014. 
Art. 2. - Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004  
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004. 

 
CAPITOLUL II 

Reguli privind admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare 
 

Art. 3. - (1) În situația în care adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă inițierea demersurilor pentru admiterea  
la tranzacționare pe o piață reglementată, societatea ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor 
mobiliare necotate depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., cererea de aprobare  
a prospectului de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 151/2014  
și cu respectarea prevederilor art. 89 alin. (6) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 
aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare,  
denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
(2) Prospectul prevăzut la alin. (1) se întocmește în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei  
din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 
informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea 
comunicatelor cu caracter publicitar, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 809/2004. 
În cadrul prospectului pot fi incorporate informații prin trimitere la unul sau mai multe documente publicate anterior sau simultan și 
aprobate de C.N.V.M./A.S.F. sau depuse la C.N.V.M./A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 186 și ale art. 211 alin. (3)  
din Legea nr. 297/2004, precum și cu prevederile art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 809/2004. 
(3) Odată cu transmiterea către A.S.F. a cererii de aprobare a prospectului, emitentul depune la operatorul de piață  
o cerere de admitere la tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
(4) În vederea analizării cererii de aprobare a prospectului de către A.S.F., persoana care solicită admiterea la tranzacționare 
transmite A.S.F. decizia operatorului de piață privind acordul de principiu referitor la admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare 
pe piața reglementată aflată în administrarea respectivului operator de piață, în conformitate cu art. 89 alin. (6¹) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 1/2006, sau, după caz, transmite A.S.F. decizia motivată a operatorului de piață privind neacordarea acordului de principiu. 
(5) Prin decizia de aprobare sau de respingere a prospectului, A.S.F. se pronunță cu privire la admiterea sau respingerea cererii  
de admitere la tranzacționare, cu luarea în considerare a acordului de principiu sau a deciziei operatorului de piață  
privind respingerea acordului de principiu. A.S.F. poate aproba admiterea la tranzacționare a acțiunilor în conformitate cu art. 214, 
respectiv art. 217 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. 
Art. 4. - (1) În situația în care adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă inițierea demersurilor pentru tranzacționarea 
acțiunilor societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, societatea ale cărei acțiuni sunt tranzacționate  
pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate depune la A.S.F., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 151/2014, 
cererea de tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ însoțită de acordul de principiu al operatorului de sistem  
cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ pe care îl administrează sau, după caz, de decizia sa motivată 
privind neacordarea acordului de principiu, cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ. 
(2) Decizia A.S.F. de admitere la tranzacționare sau de respingere a cererii de admitere la tranzacționare în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacționare se ia în baza transmiterii de către societate a dovezii remiterii către operatorul de sistem a documentelor 
solicitate prin reglementările sistemului alternativ de tranzacționare. 
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CAPITOLUL III 
Reguli privind dreptul de retragere al acționarilor 

 
Art. 5. - (1) Data de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate în situația prevăzută la art. 3 alin. (1)  
din Legea nr. 151/2014 este data de înregistrare stabilită de adunarea generală extraordinară a acționarilor. 
(2) Data de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate în situațiile prevăzute la art. 4 alin.  (1) lit. a) și b) 
din Legea nr. 151/2014 este a cincea zi lucrătoare ulterioară datei adunării generale extraordinare a acționarilor. 
(3) Data de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c)  
din Legea nr. 151/2014 este a cincea zi lucrătoare ulterioară încheierii termenului stabilit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014. 
(4) Data de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate în situația prevăzută la art. 7 alin. (3),  
respectiv la alin. (4) din Legea nr. 151/2014 este a cincea zi lucrătoare ulterioară publicării în Buletinul A.S.F. a decizie i  
de respingere a cererii de admitere la tranzacționare. 
Art. 6. - (1) În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societatea ale cărei acțiuni sunt tranzacționate  
pe Piața RASDAQ pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în situațiile prevăzute 
de Legea nr. 151/2014, consiliul de administrație/directoratul acesteia are obligația să solicite oficiului registrului comerțului  
numirea unui expert autorizat independent în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate  
a primei cereri de retragere din societate. 
(2) Expertul autorizat independent desemnat conform alin. (1) efectuează demersurile necesare în vederea finalizării  
raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare. 
(3) Acționarii care au depus cereri de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către 
societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d), au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare  
de la data acestui raport. 
Art. 7. - (1) Societatea ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ are obligația de a achita contravaloarea acțiunilor 
deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în situațiile prevăzute de Legea nr. 151/2014,  
în termen de maximum 30 de zile lucrătoare calculate de la data: 

a) expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru cererile depuse până la data efectuării de către societate a raportului 
curent prevăzut la art. 8 lit. d); 

b) depunerii cererii, pentru cererile depuse ulterior efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d). 
(2) Societatea are obligația ca, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar,  
să solicite depozitarului central efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar. Plata prevăzută la alin. (1) 
se face de către societate, în baza confirmării primite de la depozitarul central cu privire la blocarea acțiunilor. 
(3) Prevederile referitoare la transferul direct se aplică corespunzător și în cazul transferului dreptului de proprietate de la acționarii 
care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în conformitate cu Legea nr. 151/2014. Societatea are obligația să solicite 
depozitarului central înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar. 
Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de retragere din societate de către acționarii unei societăți ale cărei acțiuni sunt tranzacționate 
pe Piața RASDAQ, în condițiile prevăzute de Legea nr. 151/2014, societatea este obligată să informeze A.S.F. și Bursa de Valori 
București (B.V.B.), prin transmiterea de rapoarte curente, în termen de cel mult 24 de ore de la: 

a) înregistrarea primei cereri de retragere; 
b) inițierea demersurilor la oficiul registrului comerțului în vederea desemnării expertului autorizat independent; 
c) numirea de către oficiul registrului comerțului a expertului autorizat independent. Raportul va cuprinde și numele expertu lui 

autorizat independent; 
d) stabilirea de către expertul autorizat independent desemnat de oficiul registrului comerțului a prețului acțiunilor  

ce urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din societate. Raportul va cuprinde și modalitățile prin care acționarii  
pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune; 

e) încheierea termenului de depunere a cererilor de retragere din societate. Raportul va cuprinde și precizări privind număru l 
acționarilor, respectiv numărul acțiunilor pentru care s-a exercitat dreptul de retragere din societate; 

f) încheierea termenului de retragere a cererilor acționarilor de retragere din societate. Raportul va cuprinde și numărul acționarilor, 
precum și numărul acțiunilor pentru care s-a exercitat dreptul de retragere a cererilor; 

g) încheierea termenului de achitare către acționarii retrași din societate a contravalorii acțiunilor deținute,  
respectiv de la finalizarea procedurii de retragere a acționarilor din societate. 

Art. 9. - Acțiunile tranzacționate pe Piața RASDAQ vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F.  
ulterior transmiterii de către societate a raportului curent conform art. 8 lit. g), precum și a confirmării primite de la depozitarul central 
cu privire la realizarea transferului dreptului de proprietate potrivit art. 7 alin. (3), după cum urmează: 

a) în cazul societăților care nu au efectuat demersurile necesare pentru desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor 
în termenul de 120 de zile stabilit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 și care au derulat procedura de retragere a acționarilor 
din societate; 

b) în cazul societăților care nu au desfășurat adunarea generală extraordinară a acționarilor din cauza neîndeplinirii condițiilor 
legale de cvorum și care au derulat procedura de retragere a acționarilor din societate; 

c) în cazul societăților care nu au adoptat nicio hotărâre în adunarea generală extraordinară a acționarilor din cauza neîndeplinirii 
condițiilor legale de majoritate și care au derulat procedura de retragere a acționarilor din societate; 

d) în cazul societăților care au adoptat în adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărârea ca societatea  
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să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate  
pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și care au derulat 
procedura de retragere a acționarilor din societate; 

e) în cazul societăților cărora A.S.F. le-a respins cererea de admitere a acțiunilor emise de către aceasta pe o piața reglementată/ 
sistem alternativ de tranzacționare și care au derulat procedura de retragere a acționarilor din societate în cazul în care  
se acordă acest drept de retragere în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014. 

 
CAPITOLUL IV 

Dispoziții tranzitorii și finale 
 

Art. 10. - La data încheierii termenului prevăzut de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 151/2014, acțiunile tranzacționate pe Piața RASDAQ 
vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F., în cazul societății care nu a primit cereri de retragere din societate 
din partea acționarilor și se află în una dintre următoarele situații: 

a) nu a desfășurat demersurile necesare desfășurării adunării generale extraordinare a acționarilor în termenul de 120 de zile 
stabilit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014; 

b) nu a desfășurat adunarea generală extraordinară a acționarilor din cauza neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum; 
c) nu a adoptat nicio hotărâre în adunarea generală extraordinară a acționarilor din cauza neîndeplinirii condițiilor legale  

de majoritate; 
d) a adoptat în adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărârea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare  

în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora  
în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; 

e) A.S.F. a respins cererea de admitere a acțiunilor emise de către aceasta pe o piața reglementată/sistem alternativ de tranzacționare. 
Art. 11. - Până la data încetării activității pieței RASDAQ și a pieței valorilor mobilare necotate prin retragerea de la tranzacționare  
a acțiunilor potrivit art. 9 și 10 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 12-18. 
Art. 12. - Până la expirarea celor 12 luni prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 se menține regimul de tranzacționare  
și de decontare a tranzacțiilor efectuate în cadrul pieței RASDAQ și pe piața valorilor mobiliare necotate existent la data  
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
Art. 13. - Până la data retragerii acțiunilor de la tranzacționarea pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate  
sunt aplicabile obligațiile de raportare prevăzute la art. 14-16. 
Art. 14. - (1) Societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul pieței RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate  
au obligațiile de raportare prevăzute la art. 113 lit. A alin. (1) lit. a)-c), j), k) și lit. E din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
(2) În cazul societăților menționate la alin. (1) nu este obligatorie întocmirea rapoartelor prevăzute la art. 225 din Legea nr. 297/2004 
și la art. 113 lit. G alin. (3)-(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
(3) Prevederile art. 259 din Legea nr. 297/2004 se aplică în cazul societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ 
sau pe piața valorilor mobiliare necotate, în condițiile în care respectivele societăți au, potrivit reglementărilor incidente,  
obligația de auditare a situațiilor financiare. 
Art. 15. - Până la data retragerii acțiunilor de la tranzacționare, auditorii financiari ai societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate 
pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și care, potrivit reglementărilor incidente, au obligația de auditare  
trebuie să respecte prevederile art. 113 lit. F din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. În vederea respectării de către auditor ii 
financiari a obligațiilor ce le revin, administratorii societăților în cauză au obligația să transmită auditorilor financiari documentele 
necesare, în conformitate cu art. 113 lit. F alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
Art. 16. - Prevederile art. 116 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 sunt incidente și în cazul societăților ale căror valori mobiliare 
sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate. 
Art. 17. Societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ și piața valorilor mobiliare necotate care au convocat, 
anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, o adunare generală extraordinară a acționarilor de retragere de la tranzacționare 
în temeiul Dispunerii de măsuri nr. 8/20061 pot derula procedura inițiată conform prevederilor acesteia. Începând cu data  
intrării în vigoare a prezentului regulament, societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor 
mobiliare necotate nu le mai sunt aplicabile prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, nemaiputând fi convocate adunări generale 
extraordinare ale acționarilor în baza acesteia. 
Art. 18. - (1) Prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale 
ale acționarilor societăților comerciale, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009,  
cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în cazul societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate  
pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu respectarea obligațiilor de raportare ale acestor societăți,  
stabilite prin prezentul regulament. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor 
mobiliare necotate nu au obligația să efectueze convocarea unei adunări generale a acționarilor sau să pună la dispoziția acționarilor 
informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare nr. 44/2009, cu modificările și completările ulterioare, în limba engleză. În cazul în care societatea nu dispune de o pagină 
web proprie, documentele și/sau informațiile care se pun la dispoziția acționarilor în conformitate cu Regulamentul nr. 6/2009, 

                                                 
1 Dispunerea de măsuri nr. 8/2006 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificările și completările ulterioare,  
vor fi puse la dispoziția acționarilor cel puțin la sediul societății. 
Art. 19. - Acțiunile tranzacționate pe piața valorilor mobiliare necotate vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F. 
la data încheierii termenului de 12 luni prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 151/2014. 
Art. 20. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării acestuia. 
Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă următoarele acte2: 

1. Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2005; 
2. Decizia președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1603/2010; 
3. Decizia președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2010; 
4. alineatul (4) al articolului 20 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
5. articolele 154, 155 și 157 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
6. orice alte dispoziții contrare. 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 
Mișu Negrițoiu 

 
București, 28 noiembrie 2014. 
Nr. 17. 

 

                                                 
2 Actele prevăzute la art. 21 pct. 1-3 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


