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Autorizarea de către A.S.F. a consultanților de investiții 

Extras din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 - Subsecțiunea 1.1 - Consultanți de 

investiții 

 
Art. 127. - (1) Consultanţii de investiţii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de A.S.F. în 
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) – c) și 8 din Legea nr. 126/2018, să furnizeze 
servicii de consultanță în investiții pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme 
de plasament colectiv și să preia și să transmită ordine pentru valori mobiliare și unități de fond 
ale unor organisme de plasament colectiv. 
 
(2) Consultanţilor de investiţii le este interzis: 
a) să presteze alte servicii de investiții decât cele prevăzute la alin. (1); 
b) să preia și să transmită ordine în legătură cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute 
la alin. (1); 
c) să furnizeze servicii de consultanță de investiții cu alte instrumente decât cele prevăzute la alin. 
(1). 
 

Art. 128. - (1) Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană fizică, trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018; 
b) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 lit. d) – f) și 5 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul 
A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018; 
c) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu 
rudele de gradul I o participație calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să fie 
salariat ori să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societății de 
evaluare cu care are o relație contractuală; 
d) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală; 
e) să dețină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienților un grad 
echivalent de protecție, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018; 
f) să prezinte toate documentele prevăzute la alin. (2). 
 
(2) În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul A.S.F., solicitantul persoană fizică va depune la 
A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 14, însoţită de următoarele documente: 
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură 
olografă; 
b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R nr. 
14/7/2018; 
c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de 
valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori 
legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale; 
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d) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate 
de către deținătorul acestora; 
e) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), întocmită conform anexei nr. 15; 
f) lista valorilor mobiliare și a unităților de fond deţinute în nume propriu şi în numele 
soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu 
există astfel de deţineri; 
g) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018; 
h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. 
 
(3) În termen de maximum 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare, consultantul de 
investiţii va transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administraţia 
financiară teritorială. 
 
(4) Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 
126/2018 trebuie transmisă la A.S.F. cu 5 zile înainte de expirarea celei precedente și în maximum 
două zile lucrătoare de la data încheierii. 
 
Art. 129. - Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană juridică, 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să fie constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, 
conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
denumită în continuare Legea nr. 31/1990; 
b) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018; 
c) să aibă un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la 
cursul de referinţă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii; 
d) acţionarii/asociaţii să respecte condițiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1946; 
e) să respecte prevederile art. 6 lit. a) și c); 
f) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare; 
g) societatea să aibă cel puţin un angajat prin care își desfășoară activitatea și care: 

(i) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d) – f) și 5 alin. (1) lit. b) și c) 
din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018; 
(ii) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum 
şi cu rudele de gradul I o participație calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital 
sau să nu fie salariat ori să nu dețină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu 
excepţia consultantului de investiții, persoană juridică; 
(iii) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală. 

h) să dețină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienților un grad 
echivalent de protecție, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018; 
i) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 130 alin. (1). 
 
Art. 130. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al 
persoanei juridice va transmite A.S.F. cererea întocmită conform anexei nr. 16, însoţită de 
următoarele documente: 
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a) documentele și informațiile prevăzute în Anexa I a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2017/1945; 
b) documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru membrii structurii de 
conducere, cu excepția documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1943; 
c) lista valorilor mobiliare și a unităților de fond deţinute în nume propriu şi în numele 
soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, 
acţionar/asociat care deţine în societate o participație calificată și angajat al societății prin care 
își desfășoară activitatea sau declaraţia pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul 
în care nu există astfel de deţineri; 
d) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul 
registrului comerţului, după caz; 
e) copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul 
primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a 
spaţiului destinat sediului social; 
f) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 
și declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la art. 129 lit. g), întocmită conform anexei nr. 17, pentru personalul societății care 
prestează servicii de consultanță; 
g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de 
valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori 
legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale pentru personalul 
societății care prestează servicii de consultanță; 
h) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate 
de către deținătorul acestora pentru personalul societății care prestează servicii de consultanță; 
i) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018; 
j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. 
 
(2) În sensul art. 1 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1943, actele societății și elementele 
de probă privind înregistrarea în registrul național al societăților comerciale în România sunt: 

a) actul constitutiv, în copie legalizată; 
b) încheierea judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de 
constituire şi de înregistrare a societăţii; 
c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; 
d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care să ateste obiectul de 
activitate, acţionarii/asociații şi conducerea societăţii, emis cu cel mult 60 de zile anterior 
depunerii cererii. 

 
(3) Extrasul sau certificatul de la oficiul registrului comerţului trebuie să cuprindă serviciile de 
investiții pentru care societatea solicită autorizare. 
 
(4) După autorizare, societatea va transmite A.S.F., împreună cu documentele justificative 
aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizării, 
în legătură cu alte aspecte decât cele prevăzute la alin. (6), respectiv la art. 27 din Legea nr. 
126/2018, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora. 
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(5) Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 
126/2018 trebuie transmisă la A.S.F. cu 5 zile înainte de expirarea celei precedente și în maximum 
două zile lucrătoare de la data încheierii. 
(6) Modificările intervenite în legătură cu acționarii care dețin participații calificate și persoanele 
care prestează servicii de consultanță se notifică A.S.F. cu minimum 30 de zile înainte de intrarea 
în vigoare a acestora. 
 
(7) Prevederile art. 13 alin. (6) se aplică corespunzător și în ceea ce privește membrii organelor 
de conducere ale consultanților de investiții persoane juridice. 
 
Art. 131. - Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) – d) se aplică corespunzător și 
personalului consultanților de investiții persoane juridice care preia și transmite ordine pentru 
valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și nu furnizează 
servicii de consultanță. 


