
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

28 noiembrie 2013  

 

NOU PROGRAM DE TRANZACŢIONARE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

 

 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) anunță că, începând cu 3 ianuarie 2014, extinde programul de 

tranzacţionare pentru următoarele instrumente financiare ale pieţei reglementate: acţiuni, 

unităţi de fond şi drepturi. Astfel, şedinţa de tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti se va 

închide la ora 18:00. 

 

Programul de tranzacţionare (ora locală) al pieţelor aferente instrumentelor financiare 

menţionate va fi următorul: 

 
Tip instrument 

financiar 
Piaţa PreDeschidere 

Tranzacţionare 

Continuă PreÎnchidere Închidere Închisă 

 

Acţiuni şi  

unităţi de fond 

locale 

REGS 09:30 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 18:00 18:00 

DEALS 

 

10:00 - 17:55 

  

17:55 

ODDS 

 

10:00 - 17:55 

  

17:55 

Acţiuni 

internaţionale 
RGSI 09:30 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 18:00 18:00 

DLSI 

 

10:00 - 17:55 

  

17:55 

Drepturi locale ORDR 09:30 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 18:00 18:00 

DEALR 

 

10:00 - 17:55 

  

17:55 

Drepturi 

internaţionale ORDRI 09:30 - 10:00 10:00 - 17:55 17:55 - 18:00 18:00 18:00 

 

 

Extinderea programului de tranzacţionare este parte din programul de dezvoltare al BVB pe 

trei piloni, unul dintre aceştia constând în a găsi modalităţi şi mecanisme pentru a spori în 

mod inovator vizibilitatea şi accesibilitatea pieţei de capital. Noul program de tranzacţionare 

are ca scop facilitarea accesului investitorilor la BVB.   

 

Ludwik Sobolewski, Directorul General al BVB, a afirmat: “Prin extinderea programului de 

tranzacţionare, BVB trimite un mesaj clar comunităţii internaţionale că piaţa de capital din 

România a făcut un prim pas pentru a se deschide către lume. Acesta va fi urmat de alte 

proiecte la care lucrează, ca parte a unui proces ce va deschide drumul către statutul de piaţă 

emergentă. Profit de această oportunitate pentru a mulţumi Autorităţii de Supraveghere 

Financiară pentru cooperarea în eforturile de modernizare a pieţei de capital.”  

 
 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi pe: 

Mariana Ciurel, Şef Marketing şi Relaţii internaţionale, +40.740.104.193, 

mariana.ciurel@bvb.ro 
 

 

mailto:mariana.ciurel@bvb.ro

