
 

 

 

Solutionarea petitiilor 

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.9/2015 emis de Autoritatea de Supraveghere 
Financiara(A.S.F), referitor la solutionarea petitiilor care vizeaza activitatea de administrare a 
fondurilor de investitii, aveti posibilitatea depunerii in scris, prin urmatoarele modalitati (fara a avea 
sens limitativ) orice petitie: 
 

Ce reprezinta petitia? 

Petitia reprezinta cererea, reclamatia sau sesizarea prin care se aduc la cunostinta OTP Asset 
Management Romania SAI SA fapte de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor 
petentului, prin care acesta isi exprima nemultumirea cu privire la activitatea de administrare a 
portofoliilor de plasament colectiv al O.P.C. prestata de catre OTP Asset Management Romania 
SAI SA sau la informatiile furnizate de OTP Asset Management Romania SAI SA in urma 
solicitarilor de informatii primite de la petenti. 

 

Cum putem adresa o petitie? 

Petitia trebuie formulata in scris si depusa la sediul OTP Asset Management Romania SAI SA sau 
la sediile distribuitorilor autorizati publicate pe site-ul www.otpfonduri.ro, dupa caz, transmisa prin 
posta sau posta electronica ori prin sistem on-line. 

 Sediul OTP Asset Management Romania SAI SA: Bdul. Dacia 83, sector 2, Bucuresti, cod 
020052 

 Distribuitori autorizati: 
 Adresa de e-mail: control.intern@otpfonduri.ro, office@otpfonduri.ro. 

Indiferent de modalitatea de primire a acestora, petitiile sunt inregistrate in Registrul unic de petitii 
al OTP Asset Management Romania SAI SA Management. 

Petitiile trebuie sa contina informatii cat mai cuprinzatoare privitoare la serviciul/activitatea prestata 
la care se refera, precum și obiectul acesteia, datele dumneavoastră personale, menționand 
numele complet, CNP/CUI, adresa, numarul de telefon, în vederea identificarii in baza de date, 
adresa de contact la care se doreste primirea raspunsului în scris. Ulterior primirii petitiei, veti primi 
o adresa in scris pentru a va fi confirmata receptionarea petitiei, 
 

Ce trebuie mentionat intr-o petitie? 

 Calitatea persoanei care formuleaza petitia (titular/imputernicit). 

 Interesul celui care formuleaza petitia. 

 Informatiile necesare in vederea stabilirii motivului pentru care a fost inaintata petitia 
(faptele de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, motivul 
nemultumirii cu privire la serviciul si/sau activitatea de adminsitrare de investitii sau 
informatiile furnizate de entitate in urma solicitarilor de informatii primite de la petenti). 
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In ce stadiu se afla petitia dumneavoastra? 

Datele de contact necesare in cazul solicitarii de informatii cu privire la stadiul solutionarii petitiilor 
sunt: 

Mirela – Liliana Chiritescu – Director Control Intern: control.intern@otpfonduri.ro;  
mirela.chiritescu@otpfonduri.ro; Telefon:  +40.031.308.55.63; Fax +40.031.308.55.55 

In cat timp se solutioneaza o petitie? 

Din momentul primirii petitiei, termenul de raspuns este de 30 de zile de la data inregistrarii 
acesteia, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. In situatia in care aspectele 
sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, petentul va trebui sa fie informat cu 
privire la cauzele intarzierii/stadiul de solutionare a petitiei, iar termenul final de raspuns nu poate 
depasi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la inregistrarea petitiei. 

Solutionarea petitiilor poate sa fie favorabila (au fost dispuse masuri in vederea remedierii 
situatiilor sesizate) sau nefavorabila (nu sunt dispuse niciun fel de masuri). 

Toate petitiile sunt trate in mod egal si nu sunt impuse restrictii in exercitarea drepturilor 
investitorilor. 

Persoanele responsabile vor raspunde la fiecare petitie primita intr-un limbaj simplu si usor de 
inteles. 

In cazul solutionării nefavorabile a petitiei, OTP Asset Mangement Romania SAI SA va informa 
petentul cu privire la dreptul acestuia de a se adresa organelor şi autoritatilor competente si de a 
utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabilă a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale. 

Nu sunteti multumit de solutionarea petitiei? 

In conditiile in care petentul nu primeste un raspuns in termenul mentionat mai sus, sau este 
nemultumit de raspunsul primit, are dreptul de a se adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara 
sau Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in vederea solutionarii 
diferendului. 

•   Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, 
sector 5, cod poştal 050092, office@asfromania.ro 

•  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - Bucureşti, Bulevardul 
Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro 

In cazul in care investitorii se adreseaza oricareia dintre autoritatile mentionate, termenul maxim 
de raspuns este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii petitiei de catre autoritatea destinatara. 

Solutionare pe cale amiabila a litigiilor 

Pentru solutionarea diferendelor pe cale amiabila, petentii, pot apela la serviciile unui mediator, a 
caror activitate este reglementata prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea 
profesiei de mediator. 

In cazul in care o solutionare amiabila nu este posibila petentii se pot adresa instantelor de 
judecata competente. 
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