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ESMA atenționează Standard&Poor`s pentru erori în ceea ce privește controlul intern   

 

Autoritatea europeană de valori mobiliare și piețe (ESMA) a publicat un avertisment public 

prin care atenționează Standard&Poor`s Credit Market Services France SAS și 

Standard&Poor`s Credit Market Services Europe Limited (S&P) pentru încălcarea 

Regulamentului nr. 1060/2009 (Regulamentul privind agențiile de rating).  

Decizia ESMA de a emite un avertisment public rezultă din investigarea publicării eronate din 

10 noiembrie 2011 de către S&P, către abonații portalului lor Global Credit Portal, a unui 

mesaj electronic care precizează: Franța (Republica) (rating nesolicitat): rating retrogradat, 

deși ratingul S&P`s pentru Franța nu a fost retrogradat. 

ESMA a descoperit că acest incident a fost rezultatul incapacității S&P de a îndeplini anumite 

cerințe organizaționale stabilite de Regulamentul privind agențiile de rating, în ceea ce 

privește existența unor mecanisme de control interne clare, controale eficiente și dispozitive 

de protecție pentru sistemele informatice și procedurile de luare a deciziilor și structurile 

organizaționale.  

ESMA, conform prevederilor Regulamentului privind agențiile de rating, a decis că 

încălcările relevante justifică luarea unei măsuri de supraveghere sub forma unui avertisment 

public. Decizia finală privind măsura de supraveghere a luat în considerare acțiunile 

întreprinse de S&P pentru a corecta încălcarea legală și a fost apreciată ca fiind proporțională 

având în vedere seriozitatea faptei.  

Istoricul cazului  

S&P, în data de 10 noiembrie 2011, la ora 15:57 CET, a transmis în mod eronat abonaților 

portalului lor Global Credit Portal (GCP) un mesaj electronic de alertă care menționa în titlu 

“Franța (Republica) (Rating nesolicitat): rating retrograd”, deși ratingul S&P pentru Franța nu 

s-a schimbat.  

GCP este una din metodele folosite de S&P pentru a disemina ratingurilor lor de credit și alte 

produse de informare financiară. Printre alte servicii, furnizează o funcție de alertare prin 

mesaje electronice pe care un abonat o poate personaliza pentru a primi alerte atunci când 

anumite informații se schimbă în cadrul portalului GCP, de exemplu în cazul în care S&P 

decide să schimbe un rating pentru un anumit emitent.  

Baza de date internă S&P, unde își menține ratingurile de credit, a fost folosită pentru a 

depozita Evaluările de risc ale industriei bancare naționale (Banking Country Risk 

http://www.esma.europa.eu/content/Decision-adopt-supervisory-measure-taking-form-public-notice-accordance-Articles-23e5-and-24


Assessments - BICRAs). BICRAs nu sunt ratinguri de credit ci evaluări ale sistemelor 

bancare din anumite țări și au fost publicate începând din anul 2006. S&P a decis mai târziu 

să mențină BICRAs în aceeași bază de date centralizată cu ratingurile de credit și să publice 

BICRAs pe GCP.  

Specificațiile tehnice relevante pentru acest proiect au tratat BICRAs ca ratinguri și nicio 

acțiune nu a fost întreprinsă pentru a corecta implicațiile pe care acest fapt le poate avea. 

Acest lucru a condus la o publicare eronată în momentul în care o încercare de a schimba o 

afișare incorectă a BICRA pentru Franța în cadrul GCP a provocat un mesaj electronic de 

alertă care preciza în titlu faptul că ratingul Franței a fost retrogradat.  

Rolul ESMA  

Începând cu iulie 2011, ESMA este responsabilă pentru reglementarea agențiilor de rating în 

Uniunea Europeană incluzând înregistrarea și supravegherea lor conform cerințelor din 

Regulamentul privind agențiile de rating. ESMA are puterea de a întreprinde măsurile 

corespunzătoare atunci când constată o încălcare a Regulamentului privind agențiile de rating, 

variind de la emiterea unui avertisment public până la retragerea înregistrării și impunerea de 

amenzi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note pentru editori 

 

 

1. 2014/544 Decision of the Board of Supervisors  

 

2. Prevederi relevante ale Regulamentului privind agențiile de rating 

 

Anexa I, Secțiunea A, punctul 4, prevede: 

 

http://www.esma.europa.eu/content/Decision-adopt-supervisory-measure-taking-form-public-notice-accordance-Articles-23e5-and-24


“ Agenția de rating dispune de proceduri contabile și administrative sigure, de 

mecanisme de control intern, de tehnici eficiente de evaluare a riscurilor și de 

dispozitive eficiente de control și de salvgardare a sistemelor sale informatice.  

 

Mecanismele de control intern sunt concepute astfel încât să garanteze respectarea 

deciziilor și a procedurilor la toate nivelurile agenției de rating.  

 

Agenția de rating aplică și menține proceduri decizionale și o structură 

organizatorică în cadrul căreia structurile ierarhice sunt stabilite, iar funcțiile și 

responsabilitățile sunt repartizate în mod clar și documentat. “ 

 

Anexa I, Secțiune A, punctul 10 prevede: 

 

“Agenția de rating monitorizează și evaluează gradul de adecvare și de eficacitate a 

sistemelor, a mecanismelor interne de control și a dispozitivelor sale instituite în 

conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și adoptă măsurile adecvate 

pentru remedierea eventualelor deficiențe.”  

 

Anexa III.I, paragraful 12, prevede:  

 

„Agenția de rating încalcă articolul 6(2), în coroborare cu punctul 4 al Secțiunii A 

din Anexa I, în cazul în care nu dispune de proceduri contabile și administrative 

sigure, de mecanisme de control intern, de tehnici eficiente de evaluare a riscurilor și 

de dispozitive eficiente de control și de salvgardare a sistemelor sale informatice; sau 

prin neimplementarea sau menținerea procedurilor decizionale sau structurile 

organizaționale așa cum se cere de acel punct.”  

 

Anexa III.I paragraful 18, prevede: 

 

“Agențiile de rating încalcă articolul 6(2), coroborat cu punctual 10 al Secțiunii A din 

Anexa I, prin lipsa monitorizării sau evaluării gradului de adecvare și de eficacitate a 

sistemelor, a mecanismelor interne de control și a dispozitivelor instituite în 

conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și prin neluarea măsurilor 

corespunzătoare pentru a corecta orice deficiențe.” 

  

 

 

3. ESMA este o autoritate europeană independentă care a fost înființată în data de 1 

ianuarie 2011 şi lucrează strâns cu celelalte autorităţi de supraveghere europene 

responsabile pentru domeniul bancar (EBA) şi pentru domeniul pensiilor ocupaţionale 

(EIOPA), şi cu Consiliul european pentru risc sistemic (ESRB).  

 

 

4. Misiunea ESMA este să îmbunătăţească protecţia investitorilor şi să promoveze 

funcţionarea stabilă a pieţelor financiare din Uniunea Europeană (UE). Ca instituţie 

independentă, ESMA îndeplineşte acest obiect prin elaborarea unui set de reguli 

comune pentru pieţele financiare din UE şi prin asigurarea aplicării uniforme a 



acesteia în cadrul UE. ESMA contribuie la reglementarea firmelor care oferă servicii 

financiare cu dimensiune europeană, fie prin supravegherea directă sau prin 

coordonarea activă a activităţii de supraveghere naţională.   
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