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Stimaţi invitaţi, 

 

Principalele așteptări referitoare la perioada următoare sunt legate de 

marcarea/înregistrarea unor evoluții pozitive semnificative în traseul asumat de instituțiile 

pieței de capital privind promovarea bursei românești la statutul de piață emergentă.  

Potrivit International Financial Corporation, membră a World Bank Group, piața 

emergentă este “piața care creşte ca dimensiune şi grad de sofisticare, în contrast cu o piață 

relativ mică, inactivă şi care dă prea puține semne de schimbare” iar pentru a  creşte 

dimensiunile unei piețe este nevoie în primul rând de emitenți de instrumente financiare şi de 

încurajarea societăţilor să-şi finanțeze obiectivele investiționale  prin mecanismele pieței de 

capital. 

Ȋn acest scop  este necesară  îndeplinirea acelor criterii necesare ce țin de lichiditatea 

pieței şi dimensiunea companiilor listate la bursa în principal prin listările unor companii atât 

de stat cât şi private.  

In acest sens, un prim pas şi un exemplu pozitiv este dat de listarea primei societăți 

private din ultimii ani - Medlife, care ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru ceea ce 

reprezintă bursa de valori în economia românească şi în evoluția pieței de capital din Romania 

prin încurajarea şi altor companii (de stat sau private) să se listeze pe piața de capital. 

Ca şi anul trecut, unul dintre obiectivele Autorităţii/Sectorul Instrumente şi Investiții 

Financiare, este reprezentat de acordarea de asistenţă tehnică de specialitate societăţilor care 

sunt interesate să inițieze demersurile necesare admiterii la tranzacționare pe piața de capital. 

In acest sens  există posibilitatea unei listări majore a unui emitent privat pe piața de capital în 

primul semestru al anului 2017. 

De asemenea  este de așteptat ca în  anul 2017 să fie realizate emisiuni semnificative de 

obligațiuni corporative, acționarii următoarelor societăţi hotărând până în prezent emiterea de 

obligațiuni ce vor fi tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori 

București: 

- IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. emisiune de obligațiuni în valoare de 

135 milioane lei/sau echivalentul în euro; 

- S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. emisiune de obligațiuni în valoare de 25 

milioane lei; 

- VRANCART S.A. emisiune în valoare de peste 38 milioane lei. 

Un alt obiectiv important care trebuie clarificat de Autoritate îl reprezintă emitenţii ale 

căror acţiuni sunt în prezent tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat 

de SIBEX  Sibiu Stock Exchange prin prisma faptului ca operatorul de la Sibiu a decis, în 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
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adunarea din 9 ianuarie a.c., mandatarea Consiliului de Administrație  să solicite Depozitarului 

Sibex S.A. convocarea unei adunări care să aibă pe ordinea de zi, printre altele „Încetarea 

raporturilor comerciale de prestări servicii cu emitenții de către Depozitarul Sibex S.A. şi 

notificarea acestora cu un preaviz de 60 de zile pentru a hotărî transferul acţiunilor 

tranzacționate la Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., fie pe piața reglementata la vedere 

administrata de Bursa de Valori București S.A., fie pe altă piață reglementată la vedere sau pe 

alt sistem alternativ de tranzacționare, fie declararea societăţii emitente ca societate închisă, 

având în vedere încetarea iminentă a activității de societate depozitară [….]” . 

Intrarea în vigoare începând cu data de 03 iulie 2016 a noului cadru legislativ european 

în materia abuzului pe piață, constituit din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul pe piaţă 

(MAR), cu modificările și completările ulterioare și regulamentele delegate de stabilire a 

standardelor tehnice de punere în aplicare a  MAR a generat elaborarea proiectului de Lege 

privind emitenții și operațiunile de piață. 

Din prisma materiei abuzului pe piață proiectul de lege urmărește atât implementarea 

Directivei 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului  privind sancțiunile penale 

pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață) și a Directivei de punere în aplicare 

2015/2392/CE  a Comisiei privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European 

și al Consiliului în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor 

efective sau potențiale ale acestui regulament cât și armonizarea cu Regulamentul UE 

596/2014. 

Adoptarea legii privind emitenții și operațiunile de piață, în prezent în proces legislativ, 

nu este de natură să creeze raporturi juridice noi din punct de vedere al faptelor calificate drept 

contravenții, al subiecților cărora urmează a se adresa legea și al obligațiilor stabilite în sarcina 

acestora.  

Prevederile Regulamentului UE 596/2014 sunt aplicabile direct în România începând 

cu data de 03 iulie 2016, norma europeană fiind obligatorie în toate părţile sale și aplicându-se 

nemijlocit în fiecare stat membru UE. 

Astfel, principala temă abordată în proiectul de lege în acest domeniu este crearea în 

dreptul intern a instrumentului juridic pentru încadrarea faptelor de abuz pe piaţă în sfera 

ilicitului penal și sancționarea corespunzătoare a acestora, în acord cu regimul penal 

sancționator stabilit prin prevederile Directivei 2014/57/UE pentru faptele de abuz pe piață. 

Aplicarea conformă a noului cadru legislativ european privind abuzul pe piață și, în 

mod particular, a noilor principii instituite Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de 

piață, reprezintă preocuparea constată a ASF și va fi accentuată după adoptarea Legii privind 

emitenții și operațiunile de piață. 

Extinderea domeniului de aplicare al abuzului pe piață și asupra instrumentelor 

financiare care sunt tranzacționate sistemele alternative de tranzacționare și finalizarea 

mecanismelor legale instituite prin Legea nr.151/2014, care a presupus transferul pe piața 

reglementată sau pe sistemele alternative de tranzacționare al acțiunilor emise de emitenții 

tranzacționați pe piața Rasdaq, a condus la majorarea numărului de emitenți supravegheați.   

Întrucât principalul subiect al reglementarilor europene este emitentul, indiferent de 

locul de tranzacționare a acțiunilor emise, accentul va fi pus și în continuare pe înțelegerea 

corectă și unitară a obligațiilor instituite în sarcina acestora plecând de la publicarea 

informațiilor privilegiate, respectarea condițiilor într-o eventuală amânare a acestora, 

identificarea persoanelor care au acces la informații privilegiate, raportarea tranzacțiilor 

efectuate de personalul de conducere, până la respectarea obligațiilor generate de 

reglementarea ,,perioadei închise”, atât de către emitent cât și de alte persoane vizate. 
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O altă temă ce va fi abordată în anul 2017 este reprezentată de către rolul și atribuțiile 

conferite ASF prin Regulamentul UE 596/2014 și propuse a fi adoptate prin proiectul de lege. 

Atribuțiile conferite autorității  nu prezintă, in general,  elemente de noutate, acestea fiind 

regăsite și în prezent în cuprinsul legislației naționale incidente.  

 

Completările pe care le aduce reglementatorul european atribuțiilor de autoritate, sunt 

prevăzute tocmai pentru a facilita detectarea cazurilor de utilizare abuzivă a informațiilor 

privilegiate și de manipulare a pieței (intrarea în reședințele persoanelor fizice și în sediile 

persoanelor juridice pentru a confisca documente și date sub orice formă). 

 

Astfel, intrarea în reședințele persoanelor fizice și în sediile persoanelor juridice pentru 

a confisca documente și date sub orice formă urmează a se realiza numai după obținerea 

autorizării de la instanța competentă, în cazul în care există bănuieli rezonabile că documente 

sau date legate de obiectul inspecției sau anchetei ar putea fi concludente pentru a dovedi 

utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate sau manipularea pieței care încalcă prezentul 

regulament. 

 

Asigurarea atingerii scopului urmărit de lege, respectarea drepturilor persoanelor vizate 

de aplicarea acestei atribuții, procedurarea acestui tip de operațiune se înscriu printre temele ce 

urmează a fi clarificate juridic atât la nivel primar cât și prin legislația secundară ce va fi emisă 

în aplicarea legii 

Aplicarea Directivei 2014/65/UE (MiFID II) si a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 

(MiFIR) începând cu 3 ianuarie 2018 va înlocui si extinde considerabil regimul actual in care 

se realizează raportarea tranzacțiilor.  

Singurele tranzacții ce nu vor fi raportabile sunt cele cu instrumente tranzacționate 

exclusiv OTC si care nu sunt dependente de sau care nu influențează valoarea unui instrument 

financiar admis la tranzacționare intr-un loc de tranzacționare reglementat. 

Conținutul raportărilor se modifică considerabil: de la 23 de câmpuri de raportat pe 

MiFID I, se ajunge la 65 de câmpuri. De asemenea, un alt scop important al MiFID II este 

armonizarea completă a conținutului şi formatului raportărilor colectate în UE. 

Domeniul de aplicare a modificărilor și cantitatea de informații solicitate în temeiul 

reglementărilor noi necesită o pregătire prealabilă temeinică, cu mult înainte de data intrării în 

vigoare a pachetului nou de prevederi legale. Magnitudinea modificărilor dintre MiFID I şi 

MiFID II nu trebuie subestimată: în cele mai multe situații va fi nevoie de un sistem de raportare 

complet nou, nu doar o adaptare a celui existent. 

Dacă în zona de reglementare demersurile noastre sunt de cele mai multe ori legate de 

transpunerea legislației europene, la nivelul supravegherii și controlului, activităţi complexe si 

de mare răspundere, ne propunem alinierea la cele mai bune practici în domeniu. E un demers 

dificil, există numeroase repere, dar nu și o rețetă  de succes 100%. 

Pentru anul în curs, am în vedere o serie de măsuri ce pot contribui la consolidarea 

supravegherii și controlului pe piața de capital. Cele mai importante se referă la: 

 un dialog mai consistent și regulat cu piața, pentru a identifica atât zonele de risc, dar 

și pentru a sonda așteptările pieței de la supraveghetor; 

 finalizarea conceptului ASF de supraveghere prudențială și implementarea ulterior 

dezbaterilor cu partenerii din piață; 
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 simplificarea raportărilor prin implementarea unor cerințe mai coerente, standardizate 

(machete), fără a împovăra suplimentar entitățile pieței; 

 dezvoltarea unor mecanisme adecvate de analiză (circularea unor chestionare adresate 

entităților pentru o mai bună cunoaștere a fenomenelor generale, dar și particulare ale 

pieței); 

 asigurarea unui control riguros dar flexibil din perspectiva înțelegerii mediului intern şi 

a celui extern în care funcționează entitățile reglementate. Așa cum aţi remarcat, 

controlul are atât o componentă corectivă (orientată spre trecut) dar și una preventivă 

(orientat spre viitor). 

Cu siguranță că aceste demersuri pe care noi ni le propunem nu se vor putea concretiza 

în rezultate favorabile fără un aport semnificativ și din partea pieței. Ce așteptări am de la 

piață în noul an?  

De la toate entitățile, dar mai ales de la intermediari, aștept: 

- o întărire a disciplinei interne, instaurarea de reguli, proceduri eficiente şi adecvate; 

- adaptarea structurii organizatorice la cerințele determinate de complexitatea activității 

desfășurate. 

Unul din rezultatele așteptate ar fi eliminarea sau gestionarea corespunzătoare a  

riscurilor, în special a celui de dispariție a instrumentelor financiare ale clienților - pe care îl 

consider cel mai important. În acest context, de la intermediari așteptăm să demonstreze 

maturitatea de a fi înțeles că, pentru aspectele pe care legislația le pune în sarcina acestora, sunt 

pe deplin responsabili, că au răspunderea exclusivă şi integrală, şi că aceasta nu poate fi 

transferată sau împărţită cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

De la  Depozitarii Centrali şi operatorii de piață, având în vedere importanța 

sistemică și rolul activ al acestora în buna funcționare a mecanismelor pieței, aștept: 

- măsuri de management al riscului adecvate, bine calibrate și care să confere 

predictibilitate în funcționare; 

- recalibrarea rolului depozitarilor centrali şi operatorilor de piaţă în sensul că pot şi 

trebuie să implementeze reguli de supraveghere a activității participanților, obligație 

stabilită prin reglementările ASF și în legătură cu care o mai mare implicare ar da 

semnalul că îşi înțeleg rolul pe piața de capital 

De altfel, de la toate instituțiile pieței  așteptăm o mai mare implicare și responsabilizare 

în supravegherea entităților și asumarea unor măsuri de corectare/sancționare a aspectelor 

generatoare/posibil generatoare de riscuri. Codurile aprobate de ASF dau puteri instituțiilor 

pieței, ele trebuie asumate și exercitate pe deplin de către acestea.  

Pentru administratorii de investiții, așteptările mele sunt legate în principal de dezvoltarea 

unor strategii de administrare coerente, în acord cu profilul portofoliilor administrate, care să 

fie un fundament pentru creșterea încrederii investitorilor în industria fondurilor de investiții. 

În același context, de la Societățile de Investiții Financiare ne dorim conștientizarea plusurilor 

aplicării corecte a principiilor de guvernanță corporativă precum și dezvoltarea de strategii, 

asumate la nivelul acționarilor și guvernate de principiul continuității metodelor, pentru 

gestionarea coerentă a activelor. 
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Doamnelor şi domnilor, 

 

Anul 2017 reprezintă un an important pentru piața de capital din România, având in 

vedere modificările legislative ce au intervenit atât la nivel european, cât și la nivel național. 

Schimbările legislative importante în materia infrastructurii pieței impuse de Directiva 

2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (MIFID II), implicând cerințe de 

conduită și de protecție a investitorilor crescute, aspecte privind aplicarea noului regim în 

materia abuzului de piață, precum și aspecte legate de creșterea rolului depozitarilor 

organismelor de plasament colectiv vor fi principalele preocupări ale autorității și 

participanților la piața de capital în perioada imediat următoare. 

MiFID II este o directivă amplă ale cărei prevederi au impact asupra unei game largi de 

funcții ale unei firme de investiții, pornind de la tranzacționare, raportarea tranzacțiilor și 

servicii pentru clienți, până la resurse umane și sisteme IT. 

În legislația națională, MiFID II va fi transpusă prin Legea privind piețele de 

instrumente financiare, care urmează să fie adoptată până în luna iulie a acestui an care va 

deveni aplicabilă începând cu luna ianuarie 2018. 

Așadar, anul 2017 va fi un an în care participanții la piață trebuie sa se implice activ în 

refacerea modelului lor de business pentru a se încadra în noile cerințe MIFID II, iar autoritatea 

mizează pe implicarea activă a acestora. În acest sens, este necesar ca entitățile cărora li se 

aplică MiFID II să demareze planificarea modificărilor pe care prevederile directivei le impun, 

înainte ca legislația națională de transpunere să fie adoptată.   

Având în vedere preconizata finalizare, la jumătatea anului în curs, a fuziunii celor doi 

operatori de piață, speranța noastră este că noul operator, mai puternic, se va implica activ 

atât în procesul de reconfigurare a pieței, cât și în procesul de educare a participanților la piață, 

investitori de retail și intermediari, astfel încât aceștia să înțeleagă mai bine noile cerințe, 

condiții și restricții impuse. Directiva MIFID II permite și acordă facilități pentru funcționarea 

unei piețe destinate întreprinderilor mici și mijlocii și speram că acest segment de piață să 

contribuie la creșterea finanțării prin piața de capital a acestor tipuri de microîntreprinderi 

cu un rol esențial în dezvoltarea globală a unei economii. Acest demers se înscrie, de altfel, în 

cadrul liniilor directoare aferente Uniunii Piețelor de Capital.  

De asemenea, rolul operatorului de piață în procesul de raportare a datelor, conform 

noilor formate și cerințe impuse de ESMA, va crește, fiind necesară o reconfigurare a 

sistemelor de raportare electronice. ASF a inițiat un grup de lucru pe tema modalității de 

raportare, organizând întâlniri cu participanții la piață și cu BVB, cu scopul de a facilita 

înțelegerea noilor cerințe și trecerea la noul sistem. Ne așteptăm ca operatorul de piață să se 

implice activ în această inițiativă. 

Prevenirea și detectarea abuzului de piață vor constitui o prioritate pentru ASF, în 

contextul  emiterii noii legi privind emitenții si operațiunile de piață și în contextul 

aplicabilității noilor reguli privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014. 

Aceste prevederi vor presupune eforturi din partea autorității, în colaborare strânsă și eficientă 

cu Banca Națională a României și cu alte autorități competente și vor constitui un pas nou și 

important în optica de abordare a acestor investigații. 

Rolul participanților la piață este vizibil crescut, în contextul în care noile prevederi 

impun existența unor sisteme interne pentru identificarea și prevenirea unor astfel de practici 

de piață. De aceea, o supraveghere eficientă nu se poate realiza fără sprijinul participanților la 

piață, care trebuie să își înțeleagă noul rol și noile responsabilități în cadrul acestui proces.  
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Rolul controlului intern va crește, atât în aprofundarea noilor prevederi legale de către angajații 

și conducătorii firmelor de investiții, cât și prin prisma raportării și a identificării oricărei 

încercări de folosire a unor asemenea practici.  

În privința activității organismelor de plasament colectiv, intenția ASF este de a 

actualiza cadrul legal secundar incident OPCVM, prin analiza și preluarea punctelor de vedere 

primite de la reprezentanții pieței și ținând cont de inovațiile financiare apărute la nivel 

european, ca de exemplu: noile clase de unități de OPCVM, distribuții periodice din profitul 

OPCVM, noile canale de distribuție de unități de fond (platforme electronice). De asemenea, 

ne vom concentra pe finalizarea proiectului de lege privind fondurile de investiții alternative. 

Așadar, toate aceste inițiative care țintesc consolidarea pieței de capital sunt posibile 

prin continuarea cooperării dintre autoritate și asociațiile profesionale relevante (Asociația 

Brokerilor și Asociația Administratorilor de Fonduri), cu precădere pentru identificarea celor 

mai bune soluții de punere în practică standardelor europene. Pe parcursul anului 2017, vom 

continua colaborarea cu participanții la piață, în vederea elaborării de politici și practici care să 

ofere soluții pentru problemele curente, dar, în aceeași măsură, să țină seama și să se adapteze 

celor mai recente evoluții în domeniu.  

Pe parcursul anului 2017, ASF va intensifica, de asemenea, implicarea activă, în calitate 

de autoritate competentă națională în domeniul pieței de capital, în cadrul cooperării cu 

instituțiile europene și internaționale de profil (în special COM, ESMA, IOSCO), din 

perspectiva protejării intereselor investitorilor din România. 

 

 

 

 


