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Actions  
ACTIONS    TOWARD    EMERGENT    MARKET    STATUS  

Criteriile ce fundamentează  tipologia pieţelor conform raportului MSCI (Morgan Stanley  Capital International)  

 dezvoltarea economică; 

 mărimea și lichiditatea piețelor; 

 accesibilitatea piețelor. 
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Pilonul I 

 REVIZUIREA LEGISLAȚIEI PRIMARE SI SECUNDARE 

   

Nr. 

crt. 

               OBIECTIV ACȚIUNI         TERMEN SOLUȚIONARE 

1 Revizuirea legislației primare în vederea 

implementării legislației comunitare recent 

adoptate, prin elaborarea unui pachet de 

legi ce vor înlocui Legea nr.297/2004  

 Elaborarea unui proiect de lege privind piețele de 

instrumente financiare 

 

 

 

 

 Elaborarea unui proiect de lege privind emitenții de 

instrumente   financiare și operațiunile de piață 

 

 

 

 

 Elaborarea unui proiect de lege privind fondurile de 

investiții alternative 

Trim. III 2015 

 

 

 

 

 

Trim. II 2015 

 

 

 

 

 
 

Trim. II 2015 

 

 

2 Revizuirea legislației secundare în vederea 

armonizării ei cu noul cadru legal primar și 

cu evoluțiile înregistrate la nivelul 

legislației europene și al pieței de capital 

locale. 

Modificarea și completarea normelor emise de ASF 

precum și emiterea unor noi regulamente și instrucțiuni 

conform Anexei  

         

Semestrul II 2015 
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Pilonul II 

                                           CONSOLIDAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PIETEI DE CAPITAL 

 

Nr 

crt. 

Obiectiv                   Acțiuni specifice Termen de soluționare 

1 Reautorizarea depozitarilor centrali în 

conformitate cu prevederile 

Regulamentului UE nr.909/2014 

Depunerea cererii de autorizare de către depozitarii 

centrali, însoțită de documentația aferentă 

 

 

 

 

 

Analizarea  documentației de autorizare depusă de 

către depozitarii centrali și transmiterea către 

depozitarii centrali solicitanți a unei decizii de 

acordare sau de refuz a autorizației 

 6 luni de la intrarea în vigoare a 

tuturor standardelor tehnice de 

reglementare emise în aplicarea 

Regulamentului (UE) nr.909/2014  

(semestrul I 2016) 

 

 

6 luni de la depunerea documentației 

complete (cel mai devreme al II 

semestru 2016). 

 

2 Autorizarea /înregistrarea administratorilor 

de fonduri alternative de investiții 

Depunerea cererii de autorizare/înregistrare de către 

entitățile relevante, însoțită de documentația aferentă 

 

 

Analizarea  documentației de autorizare/înregistrare 

depusă de către entitățile relevante și transmiterea către  

solicitanți a unei decizii de acordare sau de refuz a 

autorizației sau privind înregistrarea. 

 12 luni de la intrarea în vigoare a 

Legii privind administratorii de 

fonduri de investiții alternative  

 

 6 luni de la depunerea documentației 

complete 

3 Evaluarea sistemului RoClear al 

Depozitarului Central din perspectiva 

Recomandărilor ESCB-CESR în contextul 

aderării la platforma T2Securities  

Modificarea Codului Depozitarului Central 

 

 

 

Finalizarea raportului privind evaluarea sistemului 

RoClear al Depozitarului Central 

 

 

                  Trimestrul I 2015 

                  (Obiectiv realizat) 
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4 Îmbunătățirea activității de registru a 

Depozitarului Central 

Realizarea unei analize în vederea identificării de 

masuri (reguli, proceduri, segregare operațională, 

alerte) cu privire la instituirea de mecanisme eficiente 

pentru protecția împotriva furtului, pierderii si utilizării 

abuzive/neautorizate (fără acordul clientului) in cazul 

transferului de instrumente financiare din Secțiunea 1 

in Secțiunea 2 si invers. 

 

 

 

Semestrul I 2015 
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Pilonul III 

DEZVOLTAREA PIEȚEI DE OBLIGATIUNI 

 

Nr.c

rt. 

Obiective Acțiuni specifice Termen de soluționare 

1 Derularea programului pilot privind 

emisiunea de obligațiuni dedicată 

investitorilor de retail 

 Încheierea unei convenții de către ASF cu 

MFP, BVB și DC în vederea derulării operațiunilor pe 

piața primară; 

 

 Asistență  tehnică de specialitate acordată  

entităților implicate în derularea programului pilot 

(operatori piață, emitenți, depozitar central, 

intermediari) 

 

 

 

Semestrul I 2015 

(Obiectiv realizat) 

2 Popularizarea în rândul companiilor/altor 

entități potențial implicate  a variantei de 

finanțare prin emisiunea de obligațiuni 

corporative/municipale 

 Organizarea de întâlniri/evenimente  în diverse 

parteneriate având în centrul discuțiilor varianta 

finanțării prin intermediul pieței de capital și  

identificarea soluțiilor optime pentru structurarea unor 

împrumuturi obligatare.  

 

 

 

 

Semestrul II 2015 

3 Stimularea emisiunilor de obligațiuni 

realizate de societățile deja listate pe piața 

de capital. 

 

 Analizarea posibilității instituirii, în cazul 

emitenților de obligațiuni, a unui regim legal în ceea 

ce privește obligațiile privind listarea și transparența, 

diferențiat în funcție de dimensiunea emisiunilor de 

obligațiuni. 

 

 

 

Semestrul II 2015 
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Pilonul IV 

STIMULAREA CRESTERII NUMARULUI DE EMITENTI  

SI A LICHIDITATII PIETEI DE CAPITAL 

 

Nr.c

rt. 

Obiective Acțiuni specifice Termen de soluționare 

1 Derularea procedurilor de trecere a 

societăților de pe RASDAQ pe o piață 

reglementată sau pe un sistem alternativ de 

tranzacționare 

 Supravegherea procedurilor/operațiunilor desfășurate 

în legătură cu organizarea AGA în conformitate cu 

prevederile Legii nr.151/2014 

 

• Analiza și aprobarea prospectelor întocmite în 

vederea admiterii la tranzacționare pe o piață 

reglementată/documentația în vederea tranzacționării 

pe un sistem alternativ de tranzacționare 

 

Semestrul I 2015 

 

 

 

Semestrul II 2015 

2 Atragerea unor categorii specifice de 

emitenți pe piața de capital  
 Analizarea posibilității instituirii unui regim de 

facilități /stimulente acordate emitenților de tipul 

IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii) 

 

 

 Promovarea avantajelor și a beneficiilor 

listării/derulării procesului privatizării pe piaţa de 

capital, prin organizarea, în parteneriat cu diferite 

instituții/autorități (camere de comerţ, asociaţii 

profesionale) a unor întâlniri/evenimente având ca 

subiecte „target” 

- cele mai reprezentative companii aflate în 

portofoliul statului român care nu sunt listate pe 

piața de capital din România.   

- membrii Guvernului şi ai Parlamentului 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II 2015 
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3 

Extinderea posibilității de listare a 

emitenților români pe piețe externe 
 Implementarea posibilității listării  pe alte piețe 

pentru companiile românești  prin  modificarea 

Regulamentului CNVM nr.13/2005 și a 

Regulamentului CNVM nr. 5/2010 în materia 

legăturilor electronice dintre depozitarii centrali, care 

să permită stabilirea de legături electronice între 

depozitarii centrali autohtoni și cei străini 

 

 

Semestrul I 2015 

(Obiectiv realizat) 

 

 

 

 

 

4 Eficientizarea și fluidizarea 

operațiunilor de împrumut de 

instrumente financiare si a tranzacțiilor 

de vânzare în lipsă 

 Modificarea Regulamentului CNVM 

nr.32/2006 si a Regulamentului CNVM nr.5/2010 

inclusiv pentru alinierea la Regulamentul (UE) 

nr.236/2012 privind vânzarea în lipsă și anumite 

aspecte ale swapurilor pe riscul de credit si la 

reglementările europene emise in aplicarea acestuia. 

 

 

 

 Clarificarea regimului juridic al garanțiilor 

utilizate în operațiunile de împrumut de instrumente 

financiare. 

   

 

Semestrul I 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul I 2015 
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PILONUL V 

DEZVOLTAREA PIETEI DE RETAIL  

SI EDUCATIE FINANCIARA 

Nr.c

rt. 

Obiective Actiuni specifice Termen de solutionare 

1 Crearea unui program educaţional în 

domeniul pieţei de capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizarea de către ASF de 

conferinţe/prezentări destinate unor categorii specifice 

de investitori, în cele mai reprezentative orașe.  

 

 

 

 

 Promovarea pieţei de capital, prin organizarea 

împreună cu potenţiali parteneri (operatorii de piață, 

asociaţii profesionale etc ) a unor întâlniri cu 

managerii/reprezentanţii celor mai reprezentative  

companii (conform datelor furnizate de MFP) care nu 

sunt listate pe piața de capital din România.   

 

Semestrul II 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II 2015 

 

 

 

 

 

2 Diversificarea tipurilor de organisme de 

plasament colectiv (OPC) reglementate de 

ASF (în special cele care investesc în 

fazele de inițiere şi dezvoltare a unei 

Introducerea prin proiectul de lege privind fondurile de 

investiţii alternative şi prin  proiectul de regulament 

emis atât în aplicarea Legii privind AFIA, cât şi a 

Legii privind FIA   a condiţiilor de funcţionare a unor 

120 de zile de la intrarea în vigoare a 

actului normativ primar de 

transpunere a Directivei 61/2011 

(DAFIA) 
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afaceri). 

 

noi tipuri de organisme de plasament colectiv  

 

 

 

3 Crearea cadrului legal privind înfiinţarea şi 

funcţionarea cluburilor de investiţii. 

 

 Iniţierea procesului de elaborare a cadrului 

legal de reglementare a înfiinţării şi funcţionării 

cluburilor de investiţii 

 

 

 

 Inițierea de discuții cu MFP, în contextul 

procesului de elaborare a cadrului legal de 

reglementare a înfiinţării şi funcţionării cluburilor de 

investiţii, având ca obiect analizarea posibilităților de  

acordare de facilităţi fiscale cluburilor de investiţii 

şi/sau membrilor acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul I 2015 
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Creșterea gradului de implementare a 

principiilor guvernanței corporative la 

nivelul entitatilor din piața de capital 

(emitenți, intermediari, operatori piață, 

depozitari centrali, etc) 

 

 Analiza nivelului de implementare a 

principiilor guvernanței corporative la nivelul fiecărui 

tip de entitate. 

 

 

 Revizuirea legislatiei secundare pe baza 

findings-urilor analizei de mai sus. 

 

 

     Semestrul II 2015 
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Îmbunătățirea sistemului contabil al 

entităților autorizate, reglementate și 

supravegheate de ASF – SIIF- prin 

alinierea la Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRS - International  

Financial Reporting Standards) 

 

 

Elaborarea unor reglementări contabile conforme cu 

IFRS aplicabile entităților autorizate, reglementate și 

supravegheate de ASF – Sectorul Instrumentelor și 

Investițiilor Financiare. 

 

 

 

 

Semestrul II 2015 

 


