
Notă de Fundamentare 

referitoare la proiectul de Regulament privind evaluarea și aprobarea membrilor 

structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul 

entităților reglementate de A.S.F. 

 

 

Proiectul de regulament supus consultării publice abrogă Regulamentul nr.14/2015 

privind aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-

cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și 

modifică cadrul aplicabil procesului de evaluare și aprobare a membrilor structurii de 

conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de 

A.S.F. 

Scopul Regulamentului este acela de a integra legislația sectorială și de a o alinia 

ghidurilor europene, în vederea asigurării unui management prudent, eficient și sănătos 

al entităților reglementate. 

Astfel, proiectul propus asigură implementarea prevederilor noilor ghiduri europene în 

materie de evaluare a structurilor de conducere, și anume: Ghidul cu privire la 

evaluarea adecvării membrilor conducerii și persoanelor cu funcții cheie, elaborat de 

EBA –ESMA, precum și Ghidul privind organul de conducere al operatorului de piață și 

al furnizorilor de raportări de date, elaborat de ESMA, dar și corelarea cu legislația 

națională, ca urmare a modificărilor ce vor fi aduse de legea prin care urmează a se 

transpune Directiva 2014/65 (MIFID II).   

În scopul asigurării unui proces de autorizare unitar pentru toate sectoarele de 

supraveghere financiară, au fost analizate, de asemenea, principiile, standardele și 

metodologiile de evaluare recomandate de IAIS (International Association of Insurance 

Supervisors (IAIS), Ghidul EIOPA privind sistemul de guvernanță, recomandările 

expertilor EIOPA pentru imbunatatirea practicilor de supraveghere în sectorul 

asigurarilor – reasigurarilor precum și cele mai bune practici privind guvernanta 

prevăzute documentele elaborate de FSB (Financial Stability Board). 

Analizând documentele de referință menționate anterior, am constatat că există un 

paralelism în ceea ce privește conținutul acestora, în special cu privire la cerințele de 

evaluare ”fit and proper”, astfel încât ghidul EBA –ESMA, fiind cel mai detaliat, a fost 

luat în considerare pentru reglementarea celor mai bune practici ce urmează a fi 

aplicate pentru evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor 

care dețin funcții-cheie (conformitate, managementul riscului, audit intern, respectiv 



actuar și director de investiții), referințele corespunzătoare acestui ghid fiind indicate in 

proiectul propus consultării publice. 

Conținutul proiectului de regulament: 

Toate entitățile reglementate și supravegheate de către A.S.F., indiferent de sistemul de 

administrare, au obligația de a supune procesului de evaluare structurile de conducere, 

atât în mod individual, cât și în mod colectiv, acolo unde legislația specifică aplicabilă 

prevede acest lucru, dar și persoanele care dețin funcții-cheie. 

Proiectul de Regulament cuprinde criterii generale și comune care stau la baza evaluării 

membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie, precum buna 

reputație, integritatea, onestitatea, cunoștințele, competența și experiența, dar și 

principii larg răspândite în legislația europeană, precum cel al proporționalității, al 

alocării de timp suficient, al independenței, al diversității etc. 

Proiectul de Regulament conține prevederi referitoare la adecvarea persoanelor 

evaluate, atât în mod individual, cât și colectiv, precum și criterii și principii pe care atât 

entitatea reglementată, cât și autoritatea trebuie să le aibă în vedere în cadrul 

procesului de evaluare.  

Modificări principale față de Regulamentul nr.14/2015: 

Procesul de evaluare a adecvării membrilor din structurile de conducere și a 

persoanelor care dețin funcții-cheie se desfășoară în două etape succesive: 

a) La nivelul entității reglementate – entitățile sunt responsabile pentru evaluarea 

inițială și, ulterior, pentru monitorizarea permanentă a adecvării membrilor 

propuși spre aprobare/aprobați de A.S.F.; Entitatea reglementată întocmește 

propria evaluare a persoanei, luând în considerare și riscul reputațional transferat 

asupra entității în cazul unor situații/fapte care ar putea pune sub semnul 

întrebării eligibilitatea persoanei pentru care solicită aprobarea. Rezultatul 

evaluării transmis A.S.F. trebuie să cuprindă o fundamentare a propunerii în 

astfel de situații. 

b) La nivelul A.S.F.  - fundamentarea deciziei de aprobare sau de respingere a 

solicitării de aprobare ia în considerare în procesul de analiză, pe lângă 

documentele justificative și informațiile puse la dispoziție de persoana evaluată și 

rezultatul evaluării adecvării realizat de entitatea reglementată. 

Evaluarea se face atât individual, cât și în mod colectiv, la nivelul structurii de 

conducere, acolo unde legislația specifică prevede acest lucru. 



Introducerea și definirea principiilor – diversitatea, proporționalitatea, independența 

etc. – pentru a se asigura o conducere eficientă, competentă și ancorată în situația 

reală a entității; 

Introducerea conceptului de integrare și formare, respectiv implementarea de către 

entitatea reglementată a unor politici și proceduri adecvate pentru pregătirea, 

formarea și instalarea efectivă a persoanelor evaluate, numite în funcțiile vizate; 

Completarea cerințelor de guvernanță: 

  alocarea de timp suficient  exercitării funcției vizate;  

 adoptarea unei gândiri independente; 

 eliminarea sau atenuarea potențialelor conflicte de interese; 

 numirea a cel puțin unui membru independent în cadrul structurii de 

conducere; 

 întocmirea unui plan în vederea asigurării succesiunii membrilor în cadrul 

structurii de conducere.  

 

Procesul de evaluare se realizează luând în considerare: 

 principiul proporționalității (dimensiunea și complexitatea entității reglementate); 

 atribuțiile alocate funcției conform cerințelor legale și statutare; 

 cunoștințele, competențele și experiența profesională relevantă. 

 

Pentru entitățile pentru care legislația specifică impune evaluarea colectivă a structurii 

de conducere, regulamentul propune un model de matrice privind evaluarea în mod 

colectiv a membrilor structurii de conducere (anexa nr.4 a proiectului de 

Regulament).  

Matricea privind evaluarea adecvării în mod colectiv a membrilor structurii de 

conducere, prevăzută în  Anexa 4 a regulamentului, va fi adoptată și în cadrul 

procesului de evaluare desfășurat de către ASF, inclusiv pentru intervievarea 

persoanelor din cadrul entităților reglementate. 

Proiectul de regulament întră în vigoare în termen de 180 de zile de la publicarea în 

Monitorul Oficial; 

Entităţile reglementate efectuează, până la data intrării în vigoare a regulamentului, 

evaluarea respectării prevederilor acestuia și numai, în cazul în care sunt necesare sau 

sunt efectuate modificări în modul de organizare și funcționare, transmit A.S.F., după 

caz, solicitări de aprobare, modificare şi/sau notificări; 

La data intrării în vigoare a noului regulament, se abrogă Regulamentul nr. 14/2015. 

 



 

 

 


