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 Website-ul oficial pentru reforma pietei de capital, focusat pe eliminarea barierelor ce stau in calea 

dezvoltarii pietei de capital din Romania  

 Informatii asupra masurilor legislative luate pentru eliminarea celor opt bariere ale pietei de 

capital   

 

 

“Comunitatea pietei de capital primeste cu cele mai mari sperante angajamentul atator experti si 

autoritati, membri ai Grupului de Lucru GREAT BARRIERS SHIFT, de asumare a unei reforme 

substantiale a reglementarilor si practicilor care in prezent definesc ritmul de dezvoltare al pietei de 

capital.” a declarat Ludwik Sobolewski, Directorul general BVB. 

 

Grupul de Lucru GREAT BARRIERS SHIFT este un grup de leaderi ai pietei, practicieni si 

reprezentanti ai administratiei publice, creat in luna noiembrie a anului trecut, al carui scop este de a 

defini obstacolele majore care impiedica in prezent piata de capital romaneasca sa devina o structura 

moderna de generare a fluxurilor de capital. Eliminarea acestor bariere va oferi ca rezultat, pietei de 

capital, sansa de a deveni o parghie pentru economia romaneasca si un factor care contribuie 

semnificativ la cresterea economica. 

 

Initiativa privind reforma pietei de capital din Romania si barierele identificate au fost prezentate pe 

12 februarie 2014 in conferinta dedicata CREAREA UNEI PIETE DE CAPITAL 

INTERNATIONALE IN ROMANIA. Evenimentul a fost organizat sub auspiciile Bancii Nationale a 

Romaniei si in parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

 

www.RoCapMarketModern.ro prezinta activitatea si initiativele Grupului de Lucru GREAT 

BARRIERS SHIFT. 

 

Florin Pogonaru, Leader al Grupului de Lucru pentru Piata de Capital din cadrul Coalitiei pentru 

Dezvoltarea Romaniei, a declarat: “N-am putut sa nu remarcam ca piata de capital din Romania este 

mult sub potentialul de dezvoltare al Romaniei. N-am putut sa nu remarcam ca piata de capital are 

nevoie de eliminarea barierelor ce stau in calea dezvoltarii sale, in procesul ei de a deveni o parghie de 

crestere pentru economia romaneasca. Suntem parte a acestui proiect intrucat credem ca fara el piata 

de capital de capital din Romania nu isi va putea depasi limitele, iar Romania nu va beneficia de 

interesul binemeritat al investitorilor institutionali din tara si din strainatate.” 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Mariana Ciurel, Sef Marketing si Relatii Internationale, +40.740.104.193, mariana.ciurel@bvb.ro 
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