
                                                                                       

 

Notă de fundamentare 

a proiectului de Regulament 

pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind 

organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul 

financiar nonbancar (SAL-FIN) 

 

 

 

 

Misiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) include protejarea interesele şi drepturile 

consumatorilor de produse financiare specifice pieţelor nebancare, dezvoltarea acestor pieţe, 

asigurarea transparenţei şi stabilităţii lor sistemice, precum şi creşterea gradului de încredere şi  a 

nivelului de educaţie financiară a populaţiei. 

Misiunea SAL-Fin este de a organiza soluționarea extrajudiciară a disputelor financiare non-bancare, 

interne sau transfrontaliere, în materie de consum, cu ajutorul conciliatorilor din domeniul financiar 

non-bancar cu experiență în mediere, negociere sau arbitraj care propun sau impun o variantă de 

soluționare a litigiului în mod echilibrat, imparțial, într-un termen rezonabil și fără costuri pentru 

consumatori. 

In perioada scursa de la infiintarea entitatii, respectiv din data de 19.07.2016, SAL FIN a primit un 

numar de peste 450 de cereri de solutionare alternativa a litigiilor. 

Dintre acestea, la finele lunii noiembrie 2018, SAL FIN a solutionat prin intermediul unui numar de 

23 conciliatori inregistrati in Registrul conciliatorilor la aceeasi data de referinta, un numar de 312 

litigii.  

In derularea efectiva a activitatii, structurile ce activeaza in cadrul SAL FIN, respectiv 

Secretariatul tehnic, Colegiul de Coordonare, precum si conciliatorii, au identificat o serie de 

aspecte ce au condus la necesitatea revizuirii Regulamentului nr. 4/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, plecand atat de la activitatea practica desfasurata, cat si ca urmare a 

necesitatii aplicarii unor prevederile legale cu incidenta in buna functionare a entitatii (ex: 

Regulamentul GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date...). 

In acest sens, precizam elementele ce au necesitat ajustari: 

1. In ceea ce priveste Regulamentul: 

- Existenta unor erori materiale in textul Regulamentului; 

- Introducerea si completarea unor definitii, conform prevederilor OUG nr.38/2015;  

- Definirea clara a responsabilitatilor Colegiului de coordonare si ale Secretariatului tehnic; 

- Definirea competentei semnarii contractelor de mandat cu conciliatorii (ordonator de credit/ 

persoana delegata); 

- Introducerea posibilitatii suspendarii la cerere a unui conciliator pe o perioada de maxim 6 luni; 

- Stabilirea unei remuneratii fixe pentru conciliatori, indiferent de tipul de procedura de 

solutionare alternativa a litigiilor desfasurata; 



                                                                                       

- Introducerea clauzelor necesare din perspectiva asigurării conformării la prevederile legale în 

vigoare în domeniul protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date. 

2. In ceea ce priveste anexele, respectiv Procedura de solutionare alternativa a litigiilor prin 

propunerea unei solutii, respectiv impunerea unei solutii: 

- Eliminarea unor prevederi redundante; 

- Introducerea unor precizari cu privire la corpul conciliatorilor si atributiile acestuia; 

- Introducerea unor precizari cu privire la eliminarea posibilitatii tergiversarii demararii unei 

proceduri; 

- Introducerea unor prevederi privind curgerea termelor pe fiecare etapa a derularii procedurii. 


