
 
 

 
Notă de fundamentare  

 proiect de regulament de modificare a Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind 
administrarea fondurilor de investiții alternative 

 
 

În prezent, Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 stabileşte condițiile de experiență, 
pregătire și calificare profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce 
urmează să exercite diverse funcții în cadrul unui A.F.I.A. 

Astfel, potrivit art. 13 alin. (10) lit. f) din acest regulament, în vederea obținerii 
autorizației pentru persoana responsabilă cu administrarea riscului, A.F.I.A. depune la 
A.S.F. o cerere de autorizare, însoţită printre altele, de  dovada obţinerii certificării 
prevăzute la art. 19 alin. (1) privind absolvirea unui curs de specializare organizat de 
către una din următoarele instituții: CFA Institute, Professional Risk Managers' 
International Association sau Global Association of Risk Professionals.  

În acest context legal, în perioada februarie-martie 2016, A.S.F. a avut o serie de 
discuții și întâlniri cu reprezentanți ai industriei de fonduri care au sesizat dificultățile 
de aplicare/respectare a acestei condiții de calificare profesională care, în opinia 
acestora, necesită alocarea unor resurse semnificative din partea societăților de 
administrare a investițiilor. 

Având în vedere cele de mai sus precum și iminența termenului limită de depunere a 
documentației de autorizare în calitate de A.F.I.A. (i.e. 23 mai 2016), prin proiectul de 
regulament de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 se propune prelungirea 
cu 6 luni a termenului prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea 74/2015 în ceea ce 
privește îndeplinirea condiției prevăzute la art. 13 alin. (10) lit. f) din Regulamentul 
A.S.F. nr. 10/2015, prin introducerea unui nou alineat (11) la art. 44 din același 
regulament. De asemenea, se propune modificarea art. 19 alin. (1) în sensul că 
persoanele care solicită autorizarea în calitate de persoană responsabilă cu 
administrarea riscului pot absolvi un curs de specializare organizat atât de instituţii de 
formare profesională internaţionale, cât și de alte instituții similare, cu aprobarea 
A.S.F. 
 
 
 
 
 

 
 


