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Raport cu privire la observaţiile  

primite în perioada de consultare publică (03.07.2015 – 13.07.2015) pentru  

Regulamentul privind administrarea fondurilor de investiții alternative 

 

În urma procesului de consultare publică la care a fost supus proiectul de regulament în 

perioada 03.07.2015 – 13.07.2015, au fost primite o serie de observaţii şi propuneri din partea 

unor participanţi la piaţa de capital, care au fost analizate în vederea preluării acelora ce pot 

contribui la optimizarea textului de regulament, la creşterea rigurozității şi flexibilităţii 

acestuia.  

Lista entităţilor care au transmis observaţii/propuneri la proiectul de regulament se regăseşte 

mai jos: 

- SAI STK Financial SA Cluj Napoca; 

- SIF Banat Crişana SA; 

- SAI Certinvest SA; 

- Asociația Administratorilor de Fonduri din România ; 

- Fondul Proprietatea SA; 

- CFA Romania; 

- SIF Transilvania SA; 

- SIF Moldova SA; 

- SAI Erste Asset Management SA; 

- SAI Muntenia Invest SA. 

De asemenea, la solicitarea Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF) din 

13.07.2015, a fost organizată o întâlnire de lucru cu membrii asociaţiei, ce a avut loc la sediul 

ASF în data de 16.07.2015, ocazie cu care au fost dezbătute în principal acele prevederi din 

proiectul de regulament care din punctul de vedere al reprezentanţilor industriei O.P.C. 

necesitau clarificări suplimentare. 

 

Propunerile şi observaţiile primite în perioada de consultare publică se referă în principal la: 

1. Obligaţiile de raportare impuse actualelor societăți de administrare a investițiilor 

(S.A.I.) ce administrează în prezent A.O.P.C. conform prevederilor Regulamentul nr. 

15/2004 

Regulamentul privind administrarea fondurilor de investiții alternative nu abrogă obligațiile 

de raportare prevăzute de Regulamentul nr. 15/2004 (cu referire în special la machetele de 

raportare) ale S.A.I. care administrează în prezent A.O.P.C. 

 

 

 

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR  FINANCIARE 
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Regulamentul vizează în principal reglementarea activității administratorilor de fonduri de 

investiții alternative (AFIA) și doar tangențial pe cea a FIA (abordare utilizată și de Legea nr. 

74/2015 și instituită prin însăși Directiva 2011/61/UE – DAFIA), ce vor face obiectul viitoarei 

legi privind fondurile de investiții alternative, parte a strategiei A.S.F. de reconfigurare a 

cadrului legal intern incident fondurilor de investiții. Astfel, pe perioada cuprinsă între data 

intrării în vigoare a prezentului regulament și data de 22 mai 2016/data obținerii de către 

administratorii actualelor A.O.P.C. a calității de AFIA înregistrat/AFIA autorizat, obligațiile și 

formatul de raportare sunt cele aplicabile în prezent. 

Ținând cont de cele menționate anterior și cu luarea în considerare a termenului necesar 

verificării de către A.S.F. a documentației depuse de administratori în vederea 

autorizării/înregistrării, recomandăm participanților la piață ca inițierea demersurilor de 

autorizare/înregistrare la A.S.F. să se realizeze cu cel puțin 3 luni anterior expirării termenului 

prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea  nr. 74/2015 (22 mai 2016). 

 

2. Condițiile necesare pentru ca un AFIA înregistrat să poată administra FIA destinate 

investitorilor de retail 

Un AFIA înregistrat poate administra FIA destinate investitorilor de retail cu respectarea uneia 

dintre următoarele condiţii: 

a) fie respectivul AFIA a fost autorizat în calitate de S.A.I, anterior depunerii la A.S.F. a 

cererii de înregistrare; 

b) fie respectivul AFIA depune la ASF, la momentul solicitării autorizării FIA destinate 

investitorilor de retail şi cererea de transformare în AFIA autorizat, însoţită de documentele 

aferente prevăzute de Legea nr. 74/2015 şi de regulamentul de față. 

 

3. Clarificarea termenului de “FIA compuse din FIA” de la art. 2 alin. (2) lit. b) din 

Legea nr. 74/2015 

La art. 5 alin. (4) din regulament a fost clarificat că, în scopul calculării efectului de levier în 

procesul de obţinere a autorizării/înregistrării AFIA, sintagma “FIA compuse din FIA” 

utilizată la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 (reprezentând preluarea fidelă a 

prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) din DAFIA) înseamnă ”A.F.I.A. care administrează portofolii 

de F.I.A.” 

 

4. Eliminarea cerinței ca documentele transmise de AFIA (în calitate de persoană 

juridică de drept privat) la A.S.F. să fie ștampilate  

Această prevedere a fost eliminată la solicitarea membrilor AAF, ca urmare a prevederilor OG 

nr.17/15.07.2015, care a abrogat obligativitatea ca persoanele private să transmită la instituții 

publice doar documente ștampilate. 

 

5. Clarificarea unor criterii de eligibilitate ale directorilor/membrilor directoratului unui 

AFIA autorizat de A.S.F. (la art. 8 alin. (1) lit. b)) referitoare la experiența în domeniul 

juridic 

Directorii/membrii directoratului unui A.F.I.A. autorizat de A.S.F. trebuie să aibă o bună 

reputaţie şi o experienţă profesională de minimum 3 ani dobândită prin exercitarea unor funcții 

la entități care își desfășoară activitatea în domeniul pieţei de capital/asigurărilor/pensiilor 

private, în domeniul bancar sau experiență de minimum 3 ani în domeniul juridic dobândită ca 
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urmare a desfășurării de activități de consultanță juridică acordată unor astfel de entități 

privind înfiinţarea şi funcţionarea acestora; 

 

6. Completarea prevederilor referitoare la cursurile de formare profesională impuse 

persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor AFIA cu posibilitatea ca acestea să 

fie organizate inclusiv de organisme de formare profesională interne 

Regulamentul prevede că toate cursurile de formare profesională pentru persoanele 

responsabile cu administrarea riscurilor AFIA pot fi organizate de CFA Institute, Professional 

Risk Managers' International Association, Global Association of Risk Professionals sau de 

către o altă organizaţie recunoscută la nivel naţional sau internaţional, doar în situaţia în care 

ASF a fost notificată în prealabil şi a fost obţinută echivalenţa cursurilor organizate de către 

respectivele organizaţii cu primele trei organizații menționate. 

 

7. Introducerea posibilității de încadrare temporară în departamentul de administrare a 

riscului al AFIA și a unor angajați ai AFIA în scop de formare profesională  

Cu caracter general, în situația în care AFIA deține un departament de administrarea riscului 

format din mai multe persoane, toate acestea trebuie să respecte cerințele de eligibilitate și de 

înregistrare în Registrul ASF. Cu titlu de excepție, doar în scop de formare profesională, AFIA 

poate încadra pentru o perioadă de maximum 12 luni în departamentul de administrare a 

riscului și alți angajați ai AFIA, care nu respectă condițiile de eligibilitate (în special tineri 

încadrați în muncă după absolvirea învățământului superior), cu condiția ca toate documentele 

AFIA privind administrarea riscului să fie redactate exclusiv de o persoană autorizată de ASF 

ca responsabil cu administrarea riscului, sub condiția ca AFIA să notifice ASF lista acestor  

persoane care nu îndeplinesc temporar condiţiile de eligibilitate. 

 


