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Regulamentul Nr. 11/2017 a fost emis de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară  și publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 857 din data de 31 octombrie 2017.  

Regulamentul Nr. 11/2017 aduce o serie de modificări și completări la 

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind 

criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a 

achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 251 din 5 aprilie 2016.  
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Pachiu & Asociatii este o firma de avocatura inregistrata pe teritoriul 

Romaniei. Toti avocatii acestei firme sunt membri ai Baroului Bucuresti 

si ai Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Prezentul document 

reprezinta o informare asupra evolutiei aspectelor de natura juridica din 

Romania si serveste numai in scop informational. Acest document nu 

poate fi reprodus fara aprobarea prealabila scrisa a autorilor. 

Reproducerea prezentului document fara aprobarea prealabila scrisa a 

autorilor constituie incalcare a legii si poate atrage dupa sine 

raspunderea de natura civila, penala si administrativa. Persoanelor care 

parcurg acest buletin informativ li se recomanda sa apeleze la consiliere 

din partea unui avocat calificat si sa nu se bazeze pe acest material 

pentru a lua decizii in ceea ce priveste activitatea lor. Pachiu & Asociatii 

este exonerata de orice raspundere cu privire la deciziile de natura 

comerciala sau juridica pe care le iau persoanele carora li se adreseaza 

prezentul buletin informativ. 

Distinctii acordate recent 

 Premiul pentru cea mai importanta tranzactie in Energie | Ziarul 

Financiar 

 Premiul pentru cea mai buna firma de avocatura de business | 

Piata Financiara 

 Premiul pentru firma de avocatura a anului | Lawyers World 

 Premiul pentru firma de avocatura a anului in domeniul energiei si 

al resurselor naturale | Corporate LiveWire 

 Premiul pentru cea mai buna firma de marime medie a anului | – 

InterContinental Finance Magazine Global Awards 

 Premiul pentru firma de avocatura a anului in domeniul energiei si 
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