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Pot fi considerat investitor calificat la cerere? 
 
 
 

I. Potenţialii investitori sau clienţi, persoane fizice sau juridice, pot fi trataţi drept clienţi 
profesionali, implicit investitori calificaţi, la cerere, dacă respectă următoarea procedură: 
 

a) trebuie să declare, în scris că doresc să fie trataţi drept clienţi profesionali, pentru acest tip de 
fond sau instrument financiar;  

b) SAI SIRA trebuie să le dea potenţialilor investitori un avertisment clar, scris, în legătură cu 
drepturile de protecţie a investitorilor pe care le pot pierde; 

c) clienţii trebuie să declare în scris, într-un document separat de cererea de subscriere, că sunt 
informaţi asupra consecinţelor pe care le implică acceptarea ca şi client profesional. 

Orice renunţare la protecţia acordată de regulile de conduită va fi considerată validă numai dacă, 
în urma evaluării de către SAI SIRA  a experienţei, cunoştinţelor şi abilităţilor clientului, se dovedeşte că 
acesta are capacitatea să ia singur decizii investiţionale şi să înţeleagă riscurile care decurg din acestea. 
 
 
II. Experienţa şi pregătirea cerută administratorilor şi conducătorilor SAI SIRA în cadrul 
Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pot fi luate ca exemplu 
pentru evaluarea experienţei şi cunoştinţelor unui client. În cazul unor persoane juridice care nu se 
încadrează în criteriile de acordare prin efectul legii a calificării de client profesional, persoana care va fi 
evaluată este persoana mandatată să desfăşoare tranzacţii în numele respectivei societăţi. 
 
 
III. În cadrul evaluării, trebuie îndeplinite cel puţin două din criteriile următoare: 
 

a) clientul a desfăşurat un număr semnificativ de tranzacţii pe piaţă, cu o frecvenţă medie de 10 
pe trimestru, pe o perioadă anterioară de cel puţin patru trimestre; 

b) portofoliul financiar al clientului, cuprinzând depozite de numerar şi instrumente financiare, 
depăşeşte 500.000 euro; 

c) clientul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar cel puţin un an pe o poziţie profesională, 
care necesită cunoştinţe despre tranzacţii sau serviciile de investiţii financiare.  
 
 
IV. Clienţii profesionali sunt obligaţi să informeze SAI SIRA în legătură cu orice schimbare care le-ar 
putea afecta calificarea curentă. 
 
 
V. În cazul în care SAI SIRA a luat cunoştinţă de faptul că clientul nu mai îndeplineşte condiţiile 
iniţiale, aceasta va lua măsurile care se impun în această situaţie. 
 

 

 
 


