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AUTORIZAŢIA NR. 106 / 09.09.2019 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 

nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, 

prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 13, art. 32 alin. 6 lit. c), art. 33 și art. 37ˡ alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea 

organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere adresa transmisă de Asociaţia Brokerilor și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 25952/28.08.2019, 

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor, a trei programe de formare profesională continuă sub formă de acțiuni cu 

caracter științific și profesional, care vor fi susţinute on-line în următoarele perioade: 

 

FPC 1 – 14-18 octombrie 2019; 

FPC 2 – 28 octombrie – 2 noiembrie 2019; 

FPC 3 – 05.11 – 11-15 noiembrie 2019. 

Art. 2. Acţiunile cu caracter ştiinţific şi profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către 

participanţi.  

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 108 / 11.09.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și 
art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5), art.14 alin. (1), art. 76 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) si (2) din  
Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

în baza prevederilor art. 147 din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea 
serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

având în vedere documentația societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. depusă la ASF prin adresa 
înregistrată cu nr. RG/15614/20.05.2019, completată prin adresa nr. RG/18263/19.06.2019, 



în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se actualizează obiectul de activitate al societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., aprobat prin  
Decizia nr. 2175/12.11.2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, potrivit Hotărârii AGEA nr. 1 din data de 19.04.2019. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. va putea presta următoarele:  
 

A. Servicii şi activităţi de investiţii   
 

1. Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;   
2. Executarea ordinelor în numele clienţilor ;  
4. Administrarea de portofolii ;  
5. Consultanţă de investiţii;   
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm. 
 
B. Servicii auxiliare 

 
1. Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum 
gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel 
mai înalt. Furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare 
centralizată" prevăzut în secţiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.   
3. Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; 
consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi.   
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii.   
5. Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile 
cu instrumente financiare .  
7. Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în secţiunea B sau în secţiunea A din Anexa 
nr. 1 la Legea nr. 126/2018, privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secţiunea C pct. 5-7 şi 10, în cazul 
în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare. 

 
Art. 3. Prestarea serviciului menţionat la art. 2 lit. B, pct. 4 se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 
privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele 
care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de 
înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a actualizării obiectului de 
activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. 
şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1121 / 10.09.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și ale art.57 

și art. 58 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare solicitării formulate de SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2019,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CASA DE BUCOVINA –  

CLUB DE MUNTE S.A. Gura Humorului, iniţiată de CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. Gura Humorului, ofertă cu 

următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 5.020.188 acţiuni, reprezentând 3% din capitalul social; 

 Valoare nominală: 0,10 lei/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 0,0825 lei/acţiune; 

 Perioada de derulare: 17.09.2019 – 30.09.2019; 

 Intermediarul ofertei: SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.; 



 Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.  

Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 

de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile emise 

de societatea CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor 

vânzători (persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi 

egale de receptare.  

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din  
Regulamentul A.S.F. nr.16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 

ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1126 / 11.09.2019 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 28 din  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza art. 129 alin. (7) şi ale art. 147 alin. (1) și (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 
în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de 

tranzacționare, 
analizând solicitarea Bursei de Valori Bucureşti S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/40289/20.12.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/18424/20.06.2019, nr. RG/18937/26.06.2019, nr. RG/20099/08.07.2019 și  
nr. RG/23118/02.08.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.09.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bursei de Valori Bucureşti S.A., aprobat prin decizia 
C.N.V.M. nr. 2600/14.09.2006, cu amendamente. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din regulamentul menţionat la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă 
din prezenta decizie.  
Art. 3. Bursa de Valori Bucureşti S.A. are obligaţia să republice regulamentul menţionat la art.1. 
Art. 4. Orice modificare a regulamentului menţionat la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.  
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori Bucureşti S.A. 
Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
Art. 7. Direcția Reglementare - Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură comunicarea prezentei 
decizii. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Anexă la Decizia A.S.F. nr. 1126 / 11.09.2019 

 
Modificări la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bursei de Valori București S.A. 
 
 
1. Alineatul (1) al articolului 2 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) BVB este organizată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv propriu, prevederile  
Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită prescurtat Legea nr.31/1990, și ale  
Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită prescurtat Legea nr.126/2018, ale Legii nr. 24/2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită prescurtat Legea nr.24/2017, cu autorizarea și sub supravegherea 
Autorității de Supraveghere Financiară, denumită prescurtat A.S.F.” 
 



 
2. Alineatele (1), (2), (3) și (5) ale articolului 3 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) BVB este operator de piață care asigură investitorilor piețe reglementate de instrumente financiare și sisteme multilaterale de 
tranzacționare, prin sisteme informatice, mecanisme și reguli adecvate pentru efectuarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, în condițiile 
legii și Actului Constitutiv al BVB. 
(2) BVB desfășoară activitățile stabilite/permise de Legea nr.126/2018, de reglementările A.S.F., de reglementările europene aplicabile 
emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE și de Actul Constitutiv al BVB. 
(3) În exercițiul activității de operator de piață, BVB va informa A.S.F., la termenele si în legătură cu aspectele menționate in reglementările 
A.S.F. 
(….) 
(5) De asemenea, BVB poate constitui fundații și/sau asociații prin intermediul cărora desfășoară activități circumscrise obiectului său 
de activitate conex, iar înființarea lor va fi notificată A.S.F.” 
 
 
3. Alineatul (1) al articolului 4 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) În vederea îndeplinirii rolului său, BVB adoptă reglementări proprii în domeniile și în condițiile Legii nr.126/2018, reglementărilor 
emise de A.S.F., Actului Constitutiv, prezentului regulament și celorlalte reglementări ale BVB.” 
 
 
4. Alineatul (3) al articolului 5 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (3) Regimul menționat în alin. (2) va fi aplicabil și în privința deciziei A.S.F. de autorizare a BVB și a numărului de înscriere în  
Registrul A.S.F.” 
 
 
5. Alineatul (1) al articolului 6 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) BVB se finanțează din comisioanele și tarifele stabilite de organele statutare ale societății desemnate conform Actului constitutiv, 
din veniturile din participație, dacă este cazul, precum și din alte surse de finanțare constituite conform legii și Actului Constitutiv.” 
 
 
6. Articolul 7 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 7 BVB poate stabili relații de asociere, înțelegere si afiliere cu entități române și străine, în condițiile Actului Constitutiv,  
ale Legii nr.126/2018 și reglementărilor A.S.F.” 
 
 
7. Articolul 8 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 8 Suspendarea activității BVB și dizolvarea BVB pot fi decise în condițiile Actului Constitutiv, Legii nr.31/1990, Legii nr.126/2018 
și reglementărilor A.S.F.” 
 
 
8. Alineatul (2) al articolului 9 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Membrii Consiliului Bursei sunt aleși/revocați de Adunarea Generală a Acționarilor BVB și își desfășoară activitatea în condițiile 
Actului Constitutiv, Legii nr.31/1990, Legii nr.126/2018, Legii nr.24/2017 și reglementărilor A.S.F.” 
 
 
9. Alineatele (1) și (4) ale articolului 10 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) Consiliul Bursei poate hotărî, potrivit Titlului II al prezentului regulament, înființarea în cadrul BVB a unor Comisii speciale, cu rol 
consultativ, în diverse arii specifice de activitate ale BVB, ca operator al unei piețe reglementate și al unui sistem multilateral de 
tranzacționare, în care să coopteze persoane cu experiență și practică în domeniul pieței de capital și/sau financiar-bancar. 
(….) 
(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și 
al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în cadrul BVB va funcționa un Comitet de Audit, 
compus din membri neexecutivi ai Consiliului Bursei sau membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea legislației 
în vigoare. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit este independent și are competență în domeniul contabilității și auditului 
statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. Comitetul de Audit are cel puțin următoarele atribuții: 

a) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia; 
b) monitorizează eficacitatea sistemelor de conformitate și de management al riscurilor din cadrul BVB, și după caz, a auditului  
intern în ceea ce privește raportarea financiară a BVB, fără a încălca independența acestuia;  
c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea 
acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente desemnate în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a   
Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare 
A.S.P.A.A.S.); 



d) evaluează și monitorizează independența auditorului financiar statutar sau a firmei de audit și, în special, oportunitatea prestării 
de servicii suplimentare BVB (care nu sunt de audit); 
e) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor 
și membrilor Consiliului Bursei auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate. 
f) informează membrii Consiliului Bursei cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar 
la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces;” 

 
 

10. Alineatul (1) al articolului 11 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Pe lângă BVB poate funcționa Camera Arbitrală a BVB, ca instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, 
independentă, pentru soluționarea litigiilor izvorâte din operațiunile derulate pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de 
tranzacționare administrate de BVB, care își va desfășura activitatea potrivit propriului regulament de organizare și funcționare adoptat 
de Consiliul Bursei. Persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai Camerei Arbitrale a BVB se numesc de către Consiliul Bursei.” 
 
 
11. Alineatele (1) și (2) ale articolului 12 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) În conformitate cu reglementările A.S.F., conducerea efectivă a Societății este asigurată de două persoane, denumite în 
continuare Directori, în sensul Legii nr.31/1990. Aceștia sunt numiți și revocați de către Consiliul Bursei. 
(…) 
(2) Condițiile de eligibilitate, restricțiile și incompatibilitățile pentru funcția de Director General, respectiv pentru cea de  
Director General Adjunct sunt cele prevăzute în Legea nr.31/1990, respectiv în reglementările A.S.F., Legea nr.126/2018,  
Legea nr.24/2017 și Actul Constitutiv al BVB.” 
 
 
12. Alineatul (1) al articolului 13 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Directorul General va fi suplinit de către Directorul General Adjunct al BVB, cu respectarea prevederilor legale.”  
 
 
13. Alineatele (1), (3), (4) și (6) ale articolului 14 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) Directorul General reprezintă legal Societatea ca persoana juridică, în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice 
și juridice, române și/sau străine, în condițiile Legii nr.31/1990, Legii nr.126/2018, Legii nr.24/2017, reglementărilor A.S.F.,  
Actului Constitutiv al BVB, regulilor proprii ale piețelor reglementate/sistemelor multilaterale pe care le administrează și contractului de 
mandat. 
(…) 
(3) Directorul General exercită competențe de: 
a) reprezentare, organizare, conducere și cele privind administrarea curentă a Societății conform Actului Constitutiv, de stabilire a 

atribuțiilor, responsabilităților, obligațiilor specifice fiecărui post din cadrul BVB, inclusiv pe cele de angajare, concediere și 
salarizare a persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul și pentru BVB, pe bază de contract individual de muncă, denumite 
în continuare „angajați”, prevăzute în actele normative incidente; 

b) autorizare a persoanelor care prestează servicii de investiții ca agenți de bursă; 
c) sancționare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra Participanților la sistemul de tranzacționare al BVB și asupra 

persoanelor care prestează servicii de investiții ca agenți de bursă care au acces pe piața reglementată/sistemele multilaterale 
de tranzacționare; 

d) urmărire a respectării regulilor și procedurilor piețelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzacționare de către Participanții 
la piață; 

e) informare imediată a A.S.F., dar nu mai târziu de 24 de ore, cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul sistemului 
de tranzacționare. 

(4) Directorul General Adjunct reprezintă legal BVB și exercită competențe stabilite prin contractul de mandat și fișa de post aprobate 
de Consiliul Bursei, cu respectarea atribuțiilor prevăzute expres în reglementările A.S.F. referitoare la Directorii operatorului de piață. 
(…) 
(6) Directorul General Adjunct exercită inclusiv următoarele competențe: 

a) urmărirea respectării regulilor și procedurilor piețelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzacționare de către 
Participanții la piață; 

b) sancționarea sau instituirea de măsuri cu caracter preventiv asupra Participanților la sistemul de tranzacționare al BVB și 
asupra agenților de bursă care au acces pe piața reglementată/sistemele multilaterale de tranzacționare; 

c) informarea imediată a A.S.F., dar nu mai târziu de 24 de ore, cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul 
sistemului de tranzacționare.” 

 
 
14. La articolul 16 din Titlul I, după alineatul (33) se introduce un nou alineat, alin. (34), cu următorul cuprins: 
” (34) În cadrul BVB funcționează un comitet de administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor este format din: Directorii, 
în sensul Legii nr. 31/1990, persoana responsabilă cu administrarea riscurilor, Directorul Operațiuni și Directorul Financiar. 
Responsabilitățile comitetului de administrare a riscurilor sunt cele menționate în Anexa nr. 2.” 



 
 
15. Partea introductivă a art. 221 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” În cadrul Consiliului Bursei funcționează următoarele Comitete consultative: (…) ” 
 
 
16. Alineatul (1) și literele a) și e) ale alineatului (2), ale articolului 23 din Titlul II, se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) Pentru instrumentele financiare prevăzute în reglementările piețelor reglementate /sistemelor multilaterale de tranzacționare, 
Comisia de Admitere la Tranzacționare are rol consultativ pentru asigurarea unei activități unitare, ordonate și eficiente de admitere, 
promovare, retrogradare și retragere în/de pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, 
în conformitate cu reglementările acestora, după caz. 
(2) Comisia de Admitere la Tranzacționare are rol consultativ în sensul că: 

a) pentru instrumentele financiare prevăzute în reglementările piețelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzacționare, 
propune Consiliului Bursei/Directorului General, după caz, admiterea instrumentelor financiare ale unui emitent la 
tranzacționare în cadrul categoriilor piețelor reglementate și sistemelor multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, 
în conformitate cu reglementările acestora, după caz; 

(…) 
e) pentru instrumentele financiare prevăzute în reglementările sistemelor multilaterale de tranzacționare, propune  
Consiliului Bursei/Directorului General, după caz, retragerea instrumentelor financiare ale unui emitent de la tranzacționare în cadrul 
sistemelor multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, în conformitate cu reglementările sistemelor multilaterale de 
tranzacționare.” 
 
17. Alineatele (1) și (3) ale articolului 24 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) Comisia de Apel are rol consultativ în soluționarea contestațiilor introduse de Participanții la sistemul de tranzacționare al BVB și 
agenții de bursă împotriva deciziilor de sancționare sau de dispunere de măsuri preventive emise de Directorul General sau Directorul 
General Adjunct, după caz, al BVB. 
(…) 
(3) Pe lângă cele precizate în alin. (2), Comisia de Apel este competentă să propună Consiliului Bursei soluționarea 
favorabilă/nefavorabilă a cererilor de reabilitare depuse de Participanții la sistemul de tranzacționare al BVB și agenții de bursă, precum 
și să propună Consiliului Bursei revocarea reabilitării, în cazul menționat în reglementările BVB.”  
 
 
18. Alineatele (1) și (2) ale art. 261 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și 
al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în cadrul BVB va funcționa un Comitet de Audit, 
compus din membri neexecutivi ai Consiliului Bursei, cu respectarea legislației în vigoare. 
(2) Comitetul de Audit asistă Consiliul Bursei în evaluarea eficienței și funcționalității conducerii Societății, a eficienței alocării resurselor 
acesteia, a modului în care sunt administrate riscurile cu care se confruntă Societatea, inclusiv cadrul de organizare și funcționare a 
funcțiilor de control intern, aplicarea regulilor de guvernanță corporativă și a modului în care se desfășoară auditarea Societății.” 
 
 
19. Articolul 263 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Rolul Comitetului de Nominalizare este de a sprijini Consiliul Bursei în legătură cu următoarele atribuții: 

a) Identifică și înaintează spre aprobare Consiliului Bursei sau, după caz, adunării generale a acționarilor candidați pentru ocuparea 
posturilor vacante din cadrul structurii de conducere, propuși sau înscriși în alegeri pentru o poziție de membru în Consiliul Bursei 
și/sau în entitățile în care BVB deține participații, inclusiv în comitetele consultative/comisiile speciale. 
b) Evaluează periodic, cel puțin o dată pe an, structura, dimensiunea, componența și performanțele structurii de conducere și 
formulează recomandări Consiliului Bursei cu privire la eventuale modificări necesare. 
c) Evaluează periodic, cel puțin o dată pe an, adecvarea (cunoștințele, competențele și experiența) fiecărui membru al structurii de 
conducere și al structurii de conducere în ansamblul său și întocmește un raport cu privire la evaluarea respectivă pe care îl prezintă 
Consiliului Bursei. 
d) Revizuiește periodic regulamentul de funcționare a Comitetului de Nominalizare, politicile/procedurile privind nominalizarea 
membrilor structurii de conducere, evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie și 
formulează recomandări Consiliului Bursei.” 
 
 
20. Litera b) a alineatului (1) al articolului 28 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) să nu fi fost sancționate în ultimii 3 ani, pentru încălcarea vreuneia din normele juridice cuprinse în Legea nr.126/2018, 
reglementările A.S.F. emise în aplicarea Legii nr.126/2018, cu sancțiunea suspendării sau retragerii autorizației de persoană care 
îndeplinește funcția de conformitate/persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor, reglementările BVB, cu sancțiunea 
suspendării exercitării drepturilor care decurg din decizia de autorizare ca agent de bursă sau cu sancțiunea revocării autorizației de 
agent de bursă și în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările 
si completările ulterioare, sau în reglementările emise în aplicarea acesteia;” 



 
 
21. Litera h) a alineatului (1) al articolului 31 din Titlul II se abrogă. 
” h) abrogat.” 
 
 
22. Alineatele (1) și (2) ale articolului 441 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) În cadrul Consiliului Bursei pot funcționa Comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai Consiliului Bursei și însărcinate 
cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu în domenii precum auditul, managementul riscului, 
remunerarea structurii de conducere sau nominalizarea de candidați pentru ocuparea posturilor vacante din structura de conducere. 
Comitetele consultative vor înainta Consiliului Bursei, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor. 
(2) Cel puțin un membru al fiecărui Comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de 
Audit și cel de Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să 
dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.” 
 
 
23. Alineatul (3) al articolului 45 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (3) Nota de recomandare a departamentului/compartimentului de specialitate al BVB va fi însoțită de: 
a) documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor privind admiterea instrumentelor financiare sau, după caz, a condițiilor privind 

promovarea, retrogradarea sau retragerea instrumentelor financiare care intră în competența sa de pe piețele reglementate și/sau 
sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, conform prevederilor regulilor piețelor reglementate /sistemelor 
multilaterale de tranzacționare, după caz; 

b) cererea de admitere sau, după caz, de promovare sau retragere a instrumentelor financiare la/de pe piețele reglementate și/sau 
sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, formulată de emitentul respectivelor instrumente financiare.” 

 
 
24. Litera a) a articolului 47 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” a) pentru piața reglementată, reprezentantul societății inițiatoare; pentru sistemul multilateral de tranzacționare, 
Participantul/Consultantul Autorizat care acordă asistență emitentului pentru admiterea pe sistemul multilateral de tranzacționare, dacă 
e cazul;” 
 
 
25. Alineatele (1) și (11) ale articolului 48 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) Cererile de admitere și promovare formulate de emitenții instrumentelor financiare pentru piețele reglementate vor fi susținute, în 
cadrul ședinței Comisiei de Admitere la Tranzacționare, de societatea inițiatoare. 
 
(11) Cererile de admitere și promovare formulate de emitenții instrumentelor financiare pentru sistemele multilaterale de tranzacționare 
pot fi susținute, în cadrul ședinței Comisiei de Admitere la Tranzacționare, dacă e cazul, de Consultantul Autorizat și/sau de 
Participantul implicat, în cazul în care Consultantul Autorizat este diferit de Participantul la sistemul de tranzacționare al BVB.” 
 
 
26. Articolul 49 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Comisia de Admitere la Tranzacționare emite avize privind: 
a) aprobarea/respingerea admiterii, promovării sau retrogradării instrumentelor financiare la sau de pe piețele reglementate sau 

sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, conform reglementărilor în vigoare; 
b) aprobarea/respingerea retragerii instrumentelor financiare de pe piețele reglementate sau sistemele multilaterale de 

tranzacționare administrate de BVB, conform reglementărilor în vigoare.  
(2) În activitatea sa, Comisia de Admitere la Tranzacționare va respecta Legea nr.126/2018, precum și reglementările BVB și A.S.F. 
incidente în materie.” 
 
 
27. Alineatul (1) al articolului 51 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) În cazul primirii unei contestații sau a unei cereri de reabilitare, angajații BVB cu atribuții în domeniu vor efectua investigații în 
conformitate cu prevederile reglementărilor BVB referitoare la sancționarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier săvârșite de 
Participanții la sistemul de tranzacționare al BVB și de agenții de bursă, întocmind în acest sens o notă de recomandare având 
conținutul prevăzut în reglementările BVB incidente, în care pot prezenta și excepții de procedură sau o notă de informare referitoare 
la întrunirea cerințelor de reabilitare.”  
 
 
28. Alineatul (2) al articolului 52 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Persoanele investigate, respectiv Participanții la sistemul de tranzacționare al BVB și agenții de bursă, sunt obligate să ofere 
membrilor Comisiei de Apel și angajaților BVB cu atribuții în domeniu întregul sprijin pentru lămurirea cauzei. Refuzul explicit sau 



implicit al persoanelor investigate de a se supune acestei cerințe, poate fi reținut de Comisie ca o circumstanță de agravare, în faza 
de individualizare a sancțiunii.” 
 
 
29. Alineatul (2) al articolului 53 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Dacă în timpul dezbaterii contestației, Comisia de Apel apreciază că fapta sancționată de Directorul General al BVB/ 
Directorul General Adjunct, după caz, considerată faptă ilicită la regimul juridic bursier, a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit 
prevederilor Codului Penal sau ale Legii 126/2018, constituie infracțiune, aceasta este obligată să informeze imediat Directorul General 
al BVB și organul de urmărire competent, anunțând imediat despre aceasta și A.S.F.” 
 
30. Alineatul (4) al articolului 54 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (4) În activitatea sa, Comisia de Apel va respecta Legea nr.126/2018, precum și reglementările BVB și A.S.F. incidente în materie.” 
 
31. Alineatul (1) al articolului 63 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Prezentul titlu conține norme-cadru menite să asigure, în cadrul BVB, eficacitatea, continuitatea și eficiența funcționării BVB, 
fiabilitatea informațiilor interne și externe și conformitatea activității BVB cu legile, reglementările A.S.F., reglementările și politicile 
interne ale BVB.” 
 
32. Articolul 65 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) De regulă, directorii/șefii de departamente, după caz, sunt supliniți de către șefii de compartimente sau angajați aflați în subordinea 
lor, după caz, desemnați de aceștia. Înlocuirea Directorului General Adjunct – angajat al Societății, în caz de indisponibilitate temporară 
(concediu, deplasări în interes de serviciu etc.) este decisă de Directorul General, în funcție de aspectele și/sau activitățile specifice 
alocate. 
(2) De regulă, șefii de compartimente sunt supliniți de către angajați aflați în subordine, desemnați de aceștia. 
(3) Angajații din cadrul unui departament/compartiment sunt supliniți de către alți angajați din cadrul aceluiași 
departament/compartiment și/sau conform fișelor de post, desemnați de către șeful ierarhic direct.”  
 
 
33. Litera g) a alineatului (2) al articolului 69 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” g) în activitățile de audit intern, conformitate și de evaluare și administrare a riscurilor: notele, procesele verbale, constatările, 
subiectele de drept monitorizate; ” 
 
 
34. Articolul 73 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Reglementările, cotațiile/prețurile, precum și volumul tranzacționat în cadrul BVB sunt informații de interes public. Informațiile de 
tranzacționare (pre și post tranzacționare) sunt accesibile (publicate), cu titlu gratuit sau oneros, potrivit politicii BVB, în termeni 
comerciali rezonabili. Totodată, pentru accesul la informații, BVB asigură un cadru nediscriminatoriu. Informațiile de tranzacționare 
(pre și post tranzacționare) în timp real sunt disponibile publicului în mod gratuit la 15 minute după publicarea lor.”  
 
 
35. Alineatul (2) al articolului 91 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Arhivarea documentelor și accesarea documentelor arhivate se fac în condițiile și pentru perioadele stabilite prin legislația 
incidentă în materie, inclusiv prin reglementările A.S.F.” 
 
 
36. Articolul 99 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Angajații BVB nu pot deține calitatea de acționar, administrator, salariat, cenzor, persoană care prestează servicii de investiții, 
funcția de conformitate sau auditor al unui client al BVB de tipul Participanților la sistemul de tranzacționare al BVB.  
(2) Angajații BVB nu pot deține calitatea de administrator, salariat, cenzor, persoană care prestează servicii de investiții, funcția de 
conformitate sau auditor la emitenții de instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate sau sistemele 
multilaterale de tranzacționare administrate de BVB. 
(3) Angajații BVB pot deține calitatea de acționar la emitenți de instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate 
sau sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, inclusiv, prin excepție de la alin. (1), la emitenți care au si calitatea 
de Participanți la sistemul de tranzacționare al BVB, cu respectarea Procedurii emise de Directorul General în acest sens și în baza 
avizului Departamentului Conformitate. ” 
 
 
37. Articolul 100 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Membrii structurii de conducere, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acționari, 
nu pot face parte din structura de conducere, nu pot fi membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, angajați sau 
auditori financiari la un alt operator de piață. 



(11) Directorii BVB, în sensul Legii nr.31/1990, nu pot fi directori/membri ai directoratului unei societăți ale cărei valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de B.V.B./sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de B.V.B. 
și nici directori/membri ai directoratului unui depozitar central sau ai unei contrapărți centrale. 
(2) Directorii BVB, în sensul Legii nr.31/1990, pot fi acționari la emitenți ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare 
pe piețele reglementate sau pe sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, cu excepția emitenților care au și 
calitatea de Participanți la sistemul de tranzacționare al BVB, cu respectarea Procedurii adoptate de către Consiliul Bursei în acest 
sens.” 
 
 
38. Articolul 1001 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (1) Pentru supravegherea respectării de către BVB, Directorii, în sensul Legii nr.31/1990, și angajații BVB, a legislației în vigoare 
incidente operatorilor de piață și a normelor interne, precum și pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor BVB în 
calitate de operator de piață, BVB stabilește și menține funcția de conformitate, care se desfășoară în mod independent.  

(11) Pentru instituirea unui sistem funcțional și eficient de evaluare și administrare a riscului în vederea identificării, evaluării, 
monitorizării, gestionării și raportării riscurilor cu care se confruntă operatorul de piață, în cadrul BVB se înființează și se menține în 
mod permanent și operativ funcția de administrare a riscurilor, independentă de funcțiile operaționale.  

(12) Funcția de conformitate, care se desfășoară în concordanță cu cadrul de reglementare privind piețele reglementate și sistemele 
multilaterale de tranzacționare este cuprinsă în Departamentul Conformitate, iar funcția de administrare a riscului este cuprinsă în 
Departamentul Administrare Risc. 

(2) BVB va avea cel puțin un angajat în cadrul Departamentului Conformitate și cel puțin un angajat în cadrul  
Departamentului Administrare Risc, autorizați de A.S.F. și înscriși în Registrul A.S.F. 

(3) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care îndeplinește funcția de conformitate sau de persoana care îndeplinește 
funcția de administrare a riscului, o persoană fizică trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în reglementările A.S.F. 

(4) Desfășurarea activității Departamentului Conformitate, precum și a activității Departamentului Administrare Risc se va realiza pe 
baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, de evaluare și administrare a riscului, în conformitate cu reglementările A.S.F.” 
 
 
39. Alineatele (1), (2) și (4) ale articolului 102 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) Fiecare membru al Consiliului Bursei va notifica Consiliul Bursei și auditorul intern al BVB cu privire la natura și întinderea 
interesului sau a relațiilor sale materiale, ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe an, până la data de 31 martie. 
(2) Fiecare membru al Consiliului Bursei va notifica Consiliul Bursei în legătură cu existența unui conflict de interese referitor la o 
problemă, cel mai târziu la momentul abordării respectivului punct înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Bursei, caz în care nu 
va participa la dezbateri și nu va vota în legătură cu respectiva problemă. Cu excepția cazurilor arătate în art. 133 din  
Legea nr.126/2018, acest membru nu va fi luat în calculul cvorumului de prezență. 
(…) 
(4) Dispozițiile alin. (1) – (3) se completează cu prevederile Actului Constitutiv, ale Codului de Etica al BVB, ale Procedurii privind 
identificarea și gestionarea conflictelor de interese și alte prevederi legale aplicabile, în materia conflictului de interese.” 
 
40. Alineatele (1) și (4) ale articolului 103 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (1) În sensul art. 102, prin sintagma “interes sau relație materială” și “conflict de interese” se înțelege, pe lângă cazurile expres 
prevăzute în Legea nr.126/2018 (art. 133) și Legea nr.31/1990 (art. 1443, 1444, 150), și orice situație care se referă la patrimoniul sau 
interesele personale ale unui membru al Consiliului Bursei sau soțului/soției, rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ai 
acestuia și care se află în legătură directă sau incidentă cu obiectul de activitate al BVB. 
(…) 
(4) Fiecare membru al Consiliului Bursei răspunde personal, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit reglementărilor A.S.F., 
Legii nr.31/1990 și Legii nr.126/2018 pentru încălcarea prevederilor alin. (1)-(3) și ale art. 102, inclusiv pentru prejudiciul suferit de 
BVB ca urmare a anulării actelor juridice în care respectivul membru al Consiliului Bursei a avut un interes/conflict de interese 
nedeclarat sau o conduită contrară celor prevăzute.” 
 
41. Articolul 107 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Orice angajat al BVB, Director, în sensul Legii nr.31/1990, sau membru al Consiliului Bursei, care, în cursul exercitării atribuțiilor sale 
de serviciu, are motive rezonabile să creadă că o tranzacție cu instrumente financiare se desfășoară în baza unor informații privilegiate 
sau ar putea constitui, în sensul legii și reglementărilor A.S.F., o acțiune de manipulare a pieței sau care intră în posesia unor informații 
referitoare la o posibilă încălcare a reglementărilor A.S.F. și/sau a legii, are obligația să notifice imediat acest aspect în conformitate 
cu Procedura privind raportarea încălcărilor prevederilor legale referitoare la abuzul de piață aprobată de Directorul General al BVB.” 
 



 
42. Litera b) a alineatului (1) al articolului 108 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) să acționeze în vreo manieră care să pericliteze sau să poată fi considerat că periclitează sau poate induce o situație care să 
prejudicieze piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare operate de BVB;” 
 
43. Articolul 109 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” În prezentul Capitol termenul “informație privilegiată” are sensul definit în Legea nr.24/2017.” 
 
 
44. Articolul 117 din Titlul V se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Corespunzător acțiunilor ordinare deținute și indiferent de numărul acestora, fiecare membru fondator al Bursei de Valori București 
deține o licență de tranzacționare pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare operate de BVB. BVB are 
obligația să vândă, la cerere, oricărei persoane juridice autorizate să presteze servicii și activități de investiții, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.126/2018, o licență netransmisibilă de tranzacționare pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de 
tranzacționare operate de societate.” 
 
 
45. Articolul 118 din Titlul V se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Licențele de tranzacționare de tipul celor menționate în art. 117 pot forma obiectul unor acte juridice încheiate între societățile pentru 
servicii de investiții financiare sau între acestea și persoane juridice autorizate de A.S.F. să presteze servicii si activități de investiții. 
Societățile pentru servicii de investiții financiare vor notifica BVB astfel de acte cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterioare intrării lor în 
vigoare. Dispoziția asupra licențelor transmisibile de tranzacționare se exercită în mod liber, numai prin acte juridice distincte de actele 
de dispoziție asupra acțiunilor societății.” 
 
 
46. Articolul 120 din Titlul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Regulamentul de organizare și funcționare a BVB, inclusiv anexele sale, cu excepția Titlului IV, care se aprobă de către Adunarea 
Generală a Acționarilor BVB, potrivit prevederilor Legii nr.126/2018, se adoptă și modifică de către Consiliul Bursei, daca nu s-a 
prevăzut expres altfel.” 
 
 
47. Anexa nr. 1, Organigrama BVB, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 



 
 
 
 
 
 

 

48. Anexa nr. 2, Responsabilitățile departamentelor/compartimentelor din cadrul BVB, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

1. DEPARTAMENT AUDIT INTERN 
 

Responsabilități: 
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Conformitate
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ANEXA 1  - Organigrama BVB

Adunarea Generala a Actionarilor

Comitet de Nominalizare

Comisia de Admitere la 

Tranzactionare

Comisia de Apel

Consiliul de Administratie

(Consiliul Bursei)

Comitet de Audit



a) Desfășoară o activitate independentă și obiectivă care dă Societății o asigurare în ceea ce privește gradul de control asupra 
operațiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăți operațiunile, și contribuie la adăugarea unui plus de valoare; 

b) Evaluează, conform normelor de audit intern în vigoare și procedurilor interne, printr-o abordare sistematică și metodică, 
procesele de management al riscurilor, de control/conformitate și de guvernare a organizației, și face propuneri pentru a le 
consolida eficacitatea acestora; 

c) Elaborează Planul Anual de Audit Intern în baza evaluării riscurilor; 
d) Propune recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate în cadrul misiunilor de audit și emite Raportul de Audit Intern; 
e) Monitorizează gradul de respectare a politicilor și procedurilor interne și a legislației corespunzătoare; 
f) Coordonează activitatea sa cu cea a altor funcții de control astfel încât să se asigure eficiența și eficacitatea Auditului Intern; 
g) Răspunde de controlul respectării prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a BVB, cu privire la conflictele de 

interese și procedurile de administrare aferente; 
h) Raportează în timp util Comitetului de Audit, Consiliului Bursei și Directorului General al BVB orice nereguli sau prejudicii 

identificate în cadrul misiunilor de audit. 
 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Comitetul de audit, Consiliul Bursei și Directorul General; 
2) de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul BVB. 
 

 

2. DEPARTAMENT CONFORMITATE  

 

a) Asigură supravegherea respectării de către BVB și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente BVB și a normelor interne, 
precum și pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor BVB în calitate de operator de piață prin monitorizarea și 
evaluarea în mod continuu a eficacității și modului adecvat de punere în aplicare de către operatorul de piață sau de către 
personalul acestuia a măsurilor și procedurilor interne, precum și măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situații de 
neîndeplinire a obligațiilor societății ce îi revin în calitate de operator de piață sau deficiente constatate în ducerea la îndeplinire 
a obligațiilor societății, ține evidența neregulilor descoperite; 

b) Acordă consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea unei anumite activități pentru respectarea 
cerințelor impuse operatorului de piață, conform prevederilor reglementărilor A.S.F.; 

c) Monitorizează și verifică aplicarea prevederilor legale incidente activității operatorului de piață și a procedurilor interne și ține 
evidența neregulilor descoperite; 

d) Asigură informarea membrilor Consiliului Bursei, Directorilor, în sensul Legii nr.31/1990, și angajaților BVB cu privire la regimul 
juridic aplicabil pieței de capital in contextul activității desfășurate de operatorul de piață; 

e) Avizează documentele transmise de BVB către A.S.F. în vederea obținerii autorizațiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările 
C.N.V.M./A.S.F., precum și raportările transmise A.S.F.; 

f) Propune luarea măsurilor necesare pentru remedierea oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare incidente 
operatorului de piață sau, după caz, a reglementărilor și procedurilor interne ale BVB de către membri ai Consiliului Bursei, 
Directori, în sensul Legii nr.31/1990, sau angajați ai BVB; 

g) Analizează și avizează materialele informative/publicitare ale BVB; 
h) Raportează Comitetului de Audit, Consiliului Bursei, Directorilor, în sensul Legii nr.31/1990, și auditorilor interni situațiile de 

încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare incidente operatorului de piață sau a procedurilor interne, împreună cu măsurile 
de remediere propuse, după caz; 

i) Ține un registru în care evidențiază investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, 
rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris Consiliului Bursei, Directorilor BVB, în sensul Legii nr.31/1990, precum și 
deciziile adoptate de aceștia; 

j) Anual, până la data de 31 ianuarie, transmite Consiliului Bursei un raport cuprinzând activitatea desfășurată în anul precedent, 
investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute, măsurile adoptate și gradul de soluționare, precum și 
programul/planul investigațiilor propuse pentru anul curent. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de 
Consiliul Bursei vor fi transmise A.S.F. în fiecare an, până la data de 1 martie; 

k) Funcția de conformitate este independentă de funcțiile operaționale și suport pe care le monitorizează și controlează și din punct 
de vedere organizațional, față de celelalte funcții de control intern din cadrul BVB; 

l) Personalul său nu are nicio atribuție care să intre sub incidența activităților pe care urmează să le monitorizeze și să le controleze 
și nu trebuie să se afle în vreun conflict de interese din perspectiva responsabilităților referitoare la conformitate. 
 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Consiliului Bursei, informând imediat Directorii, în sensul Legii nr.31/1990, Comitetul Audit și 
auditorii interni ai BVB; 

2) de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul BVB. 
 



 

3. DEPARTAMENT ADMINISTRARE RISCURI 

 

Responsabilități: 

a) Contribuie la instituirea unui sistem funcțional și eficient de evaluare și administrare a riscurilor, integrat adecvat în structura 
organizatorică, pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor cu care se confruntă BVB; 

b) Facilitează implementarea funcțională și eficientă a sistemului de management al riscului; 
c) Informează/raportează direct Consiliul Bursei si Comitetul de Audit, independent de informările către Comitetul de Administrare a 

Riscurilor, în situațiile în care în urma exercitării atribuțiilor constată nerespectarea legislației în vigoare, a normelor proprii sau, 
după caz, atunci când se identifică evoluții ale riscurilor care ar putea afecta activitatea BVB; 

d) În vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților menționate la literele a), b) și c) de mai sus: 
(1) Elaborează, revizuiește și actualizează cel puțin o dată pe an politica privind managementul riscurilor și procedura 

privind identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative și le transmite spre 
avizare Comitetului de Administrare a Riscurilor, spre consultare Comitetului de Audit și spre aprobare Consiliului 
Bursei; 

(2) Colaborează cu toate departamentele BVB în vederea identificării, monitorizării și evaluării surselor de risc, precum și 
pentru stabilirea și adoptarea măsurilor necesare minimizării acestora; 

(3) Evaluează sursele de risc asociate activităților BVB și propune măsuri pentru minimizarea și/sau eliminarea riscurilor 
identificate și/sau a deficiențelor constatate în legătură cu activitatea BVB, atât la nivelul departamentelor cât și la nivelul 
BVB; 

(4) Monitorizează nivelul curent al riscurilor și limitele de riscuri stabilite și întocmește rapoarte trimestriale și anuale, pe  
care le prezintă Comitetului de Administrare a Riscurilor, Consiliului Bursei și Comitetului de Audit, după caz, împreună 
cu măsurile de remediere propuse; 

(5) Contribuie la elaborarea planului pentru asigurarea continuității activității și pentru situații de urgență în vederea 
eliminării riscurilor sau minimizării acestora, înaintând Comitetului de Administrare a Riscurilor și/sau Consiliului Bursei 
și Comitetului de Audit propuneri de măsuri de management al situațiilor de criză în caz de situații neprevăzute cu care 
BVB s-ar putea confrunta; 

(6) Înaintează recomandări Comitetului de Administrare a Riscurilor și/sau Consiliului Bursei cu privire la măsurile care pot 
afecta gestionarea riscurilor BVB; 

(7) Coordonează și verifică efectuarea testelor de stres și transmite rezultatele în rapoartele către CAR; 
(8) Participă la ședințele Comitetului de Audit, la invitația acestuia. 

 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Consiliul Bursei și Comitetul de Audit, independent de raportarea către Comitetul de Administrare 
a Riscurilor și Directorul General; 

2) de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul BVB. 
 

 

4. DEPARTAMENT OPERAȚIUNI 

 

4.1.Compartiment - Tranzacționare și Participanți 
 
Responsabilități specifice activităților de Tranzacționare: 

a) Asigură organizarea ședințelor de tranzacționare și configurarea sistemului de tranzacționare pentru piețele (piețele reglementate 
și sistemele multilaterale de tranzacționare) operate de BVB, configurarea Participanților la sistemul de tranzacționare, a agenților de 
bursă și a instrumentelor financiare tranzacționate pe piețele operate de BVB, inclusiv pe baza instrucțiunilor altor 
departamente/compartimente de specialitate din cadrul BVB; 

b) Efectuează operațiuni de administrare a activității curente de tranzacționare în sistemul de tranzacționare al BVB; 

c) Menține relația cu Depozitarul Central în ceea ce privește activitatea de tranzacționare pe piețele operate de BVB conform 
prevederilor contractuale; 

d) Abrogat;  

e) Menține legătura cu A.S.F. privind activitatea curentă de tranzacționare pe piețele operate de BVB; 

f) Asigură utilizarea aplicației de comisionare aferentă activității Participanților la sistemul de tranzacționare al BVB; 



g) Participă la dezvoltarea de noi instrumente, tehnici și mecanisme de tranzacționare pe piețele operate de BVB, inclusiv prin 
elaborarea de documente si efectuarea de operațiuni în mediul de test al sistemului BVB; 

h) Furnizează altor departamente, la cerere, informații privind Participanții și activitatea de tranzacționare; 

i) Elaborează materiale, studii, analize cu privire la aspecte de tranzacționare (piețele BVB, piețe bursiere internaționale); 

j) Întocmește sau avizează, după caz, angajamentele contractuale în care BVB este parte în legătură cu aspectele care vizează 
activitatea de tranzacționare; 

k) Asigură pregătirea și examinarea agenților de bursă pentru desfășurarea operațiunilor pe piețele operate de BVB; 

l) Desfășoară operațiuni de administrare a drepturilor și accesului la sistemul de tranzacționare al BVB a Participanților, agenților de 
bursă; 

m) Participă la efectuarea de investigații in legătură cu activitatea de tranzacționare pe piețele operate de BVB, în conformitate cu 
reglementările BVB și dispozițiile ierarhice; 

n) Întocmește corespondența emisă de BVB în legătură cu aspectele care vizează activitatea de tranzacționare și relația cu 
Participanții; 

o) Elaborează reglementările aferente activității de tranzacționare pe piețele operate de BVB; 

p) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață/emitent de instrumente financiare admise la 
tranzacționare si altor raportări conform solicitărilor; 

q) Elaborează norme și proceduri specifice activității compartimentului. 

 

Responsabilități specifice activităților privind Participanții: 

 

a) Coordonează activitatea de admitere, menținere, precum și retragere a Participanților la sistemul de tranzacționare pe/de 
pe piețele administrate de BVB (piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare), precum și activitatea de 
înscriere și menținere în Registrele participanților corespunzătoare; 

b) Coordonează și supraveghează ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin Participanților la sistemul de tranzacționare al 
BVB care vor începe/reîncepe tranzacționarea în cadrul BVB, precum și a obligațiilor care revin BVB; 

c) Coordonează activitatea de acordare / retragere a calității de Market Maker / Furnizor de lichiditate, precum și activitatea de 
înscriere și menținere în Registrul Market Makerilor / Furnizorilor de lichiditate; 

d) Participă în procesul de atragere de noi Participanți la sistemul de tranzacționare al BVB și susține prezentări în acest sens; 
e) Administrează baza de date a Participanților în vederea transmiterii datelor corecte pentru pagina web a BVB și a comunicării 

cu aceștia; 
f) Menține evidența persoanelor care prestează servicii de investiții, agenților delegați, agenților de bursă, a agențiilor și 

sucursalelor Participanților la sistemul de tranzacționare al BVB; 
g) Ține evidența registrului de licențe de tranzacționare ale Participanților; 
h) Elaborează reglementările aferente activității bursiere a Participanților la sistemul de tranzacționare al BVB; 
i) Avizează angajamentele contractuale în care BVB este parte in legătură cu relația cu participanții; 
j) Participă la efectuarea de investigații în legătură cu activitatea de admitere/menținere/retragere a Participanților pe piețele 

operate de BVB, în conformitate cu reglementările BVB și dispozițiile ierarhice; 
k) Administrează corespondența cu participanții, A.S.F., Depozitarul Central, cu privire la activitatea specifică acestui 

compartiment; 
l) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață /emitent de instrumente financiare admise la 

tranzacționare și altor raportări conform solicitărilor; 
m) Elaborează norme și proceduri specifice activității compartimentului.  

 

 

 

Relații funcționale: 

 

1) de raportare directă față de Directorul Departamentului Operațiuni; 
2) de colaborare cu următoarele structuri organizatorice din cadrul BVB: 
- Departamentul Juridic1 
- Departamentul Supraveghere1 

                                                           
1 Relații funcționale activitate Participanți 



- Departamentul Financiar-Administrativ1 

- Departamentul Admitere la Tranzacționare  
- Compartimentul Operațiuni Emitenți  
- Departamentul Marketing și Relația cu Investitorii1  
- Compartimentul Dezvoltare și Administrare Platforme Informatice 
- Compartimentul Administrare Sistem Informatic 
- Compartimentul Procesare Date de Piață1 
- Departamentul Cercetare și Analiză1 

- Alte departamente sau compartimente ale BVB1 

 
4.2. Compartiment Operațiuni Emitenți  

 

Responsabilități: 

a) Menține relația cu emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe piețele operate de BVB  
(piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare); 

 

Relații Funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul Operațiuni; 
2) de colaborare cu următoarele structuri organizatorice din cadrul BVB: 
- Departamentul Admitere la Tranzacționare; 
- Compartimentul Tranzacționare și Participanți; 
- Departamentul Marketing și Relația cu Investitorii; 
- Compartimentul Procesare Date de Piață; 
- Departamentul Cercetare și Analiză; 
- Departamentul Financiar-Administrativ; 
- Departamentul Juridic; 
- Alte departamente sau compartimente ale BVB. 

 
 
5. DEPARTAMENT ADMITERE LA TRANZACȚIONARE  

 

Responsabilități: 

a) Efectuează activitățile și operațiunile necesare admiterii, promovării, menținerii, retrogradării și retragerii instrumentelor financiare 
la/de la tranzacționare pe/de pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB; 

b) Analizează cererile de admitere la tranzacționare și recomandă soluții Comisiei de Admitere la Tranzacționare și Consiliului Bursei 
sau Directorului General, în conformitate cu reglementările piețelor reglementate și sistemelor multilaterale de tranzacționare 
administrate de BVB; 

c) Urmărește respectarea condițiilor de menținere a instrumentelor financiare la tranzacționare pe piețele reglementate și sistemele 
multilaterale de tranzacționare administrate de BVB; 

d) Elaborează analize privind instrumentele financiare admise, promovate, menținute, retrogradate si retrase la/de la tranzacționare 
pe/de pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB; 

e) Colaborează cu Depozitarul Central în vederea obținerii de informații referitoare la emitenții admiși la tranzacționare pe piețele 
reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB; 

f) Determină și ține evidența comisioanelor de procesare, admitere, promovare și menținere la tranzacționare pentru instrumentele 
financiare aflate în proces de admitere/admise la tranzacționare pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare 
administrate de BVB; 

g) Întocmește evidența atât a instrumentelor financiare admise, promovate, menținute, retrogradate și retrase la/de la tranzacționare 
pe/de pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB, precum și a celor respinse de la 
admiterea la tranzacționare de către Comisia de Admitere la Tranzacționare și/sau de Consiliul Bursei sau Directorul General, conform 
reglementărilor BVB incidente; 

h) Întocmește și ține evidența “acordului de principiu” eliberat de BVB emitenților în vederea admiterii la tranzacționare a instrumentelor 
financiare care fac obiectul unui prospect supus autorizării de către A.S.F.; 

i) Desfășoară alte activități conexe privind admiterea, promovarea, menținerea, retrogradarea și retragerea instrumentelor financiare 
la/de la tranzacționare pe/de pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB; 



j) Furnizează informații pentru sistemul de management de client pentru principalii emitenți;  

k) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață/emitent de instrumente financiare admise la 
tranzacționare și altor raportări conform solicitărilor; 

l) Elaborează reglementările aferente activității de admitere, promovare, menținere, retrogradare și retragere a instrumentelor 
financiare pe/de pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB; 

m) Elaborează norme și proceduri specifice activității departamentului; 

n) Asigură Secretariatul Comisiei de Admitere la Tranzacționare in legătură cu piețele reglementate și sistemele multilaterale de 
tranzacționare administrate de BVB; 

o) Asigură derularea activităților în cadrul BVB in legătură cu Consultanții Autorizați din cadrul sistemului multilateral de tranzacționare 
(autorizare, testare, registrul consultanților autorizați, Lista consultanților autorizați, managementul documentelor, revizuirea 
prevederilor regulamentare și a precizărilor tehnice aferente etc.). 

 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul General; 
2) de colaborare cu următoarele structuri organizatorice din cadrul BVB: 

a) Compartimentul Tranzacționare și Participanți 
b) Compartimentul Operațiuni Emitenți  
c) Departamentul Marketing și Relația cu Investitorii 
d) Compartimentul Procesare Date de Piață 
e) Departamentul Financiar - Administrativ  
f) Departamentul Juridic 
g) Alte departamente sau compartimente ale BVB 

 
 
6. DEPARTAMENT-SUPRAVEGHERE 
 

Responsabilități: 

a) Asigură supravegherea activității de tranzacționare de pe piețele operate de BVB (piețele reglementate și sistemele multilaterale 
de tranzacționare); 

b) Monitorizează activitatea de tranzacționare pe piețele reglementate și sistemul multilateral de tranzacționare în vederea identificării 
tranzacțiilor/ordinelor suspecte, încălcării regulilor de tranzacționare, care pot afecta funcționarea ordonată a pieței, cât ș i a 
practicilor care ar putea implica abuzul pe piață; 

c) Urmărește modul în care se efectuează răscumpărarea acțiunilor emise de societățile admise la tranzacționare pe piețele 
reglementate și sistemul multilateral de tranzacționare, precum si tranzacțiile bazate pe informații confidențiale, iar în cazul în care 
se constată încălcarea regulilor de răscumpărare a acestora, informează fără întârziere Directorii, în sensul Legii nr.31/1990, în 
vederea notificării A.S.F., și adoptă măsurile care se impun la nivelul BVB; 

d) Analizează istoricul din baza de date referitoare la activitatea de tranzacționare, inclusiv monitorizează tranzacțiile de vânzare 
specială la ordin; 

e) Monitorizează respectarea regulilor de tranzacționare de către participanții la piețele reglementate și sistemul multilateral de 
tranzacționare; 

f) Informează Directorii, în sensul Legii nr.31/1990, fără întârziere, orice încălcare semnificativă a regulilor piețelor reglementate și 
sistemului multilateral de tranzacționare, cauzele care împiedică efectuarea ordonată a tranzacțiilor, încălcarea regulilor de 
conduită, precum și practicile care ar putea constitui abuz pe piață; 

g) Supraveghează conduita participanților la piață, efectuează investigații în acele probleme care privesc încălcarea reglementărilor 
aferente piețelor reglementate și sistemului multilateral de tranzacționare și poate propune aplicarea de sancțiuni; 

h) Elaborează, revizuiește și actualizează reglementările BVB aferente activității de supraveghere/monitorizare privind 
tranzacționarea pe piețele operate de BVB;  

i) Elaborează, revizuiește și actualizează, procedurile specifice departamentului supraveghere, precum și specificațiile necesare 
aplicațiilor informatice folosite în activitatea de supraveghere; 

j) Răspunde la sesizările investitorilor, participanților și emitenților de instrumente financiare privind activitatea de tranzacționare pe 
piețele operate de BVB; 

k) Abrogat. 
l) Răspunde la solicitările A.S.F. și ale altor instituții abilitate (organe de urmărire penală, instanțe judecătorești, executori 

judecătorești, etc) furnizând date și informații referitoare la tranzacții sau instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețele 
operate de BVB; 

m) Furnizează, fără întârziere, la solicitarea A.S.F., informațiile relevante, precum și asistența necesară pentru investigarea si 
sancționarea abuzului pe piață apărut în cadrul pieței reglementate și sistemului multilateral de tranzacționare; 



n) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață /emitent de instrumente financiare admise la 
tranzacționare și altor raportări conform solicitărilor; 

o) Abrogat;  
p) Asigură Secretariatul Comisiei de Apel; 
q) Coordonează, la nivelul BVB, implementarea politicilor și procedurilor interne în aplicarea prevederilor legale referitoare la 

prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, conform prevederilor 
legale; 

r) Îndeplinește atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile privind aplicarea, la nivelul BVB, a prevederilor legale referitoare la prevenirea 
și combaterea spălării banilor si a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, conform prevederilor legale; 

s) Îndeplinește atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile privind administrarea sancțiunilor internaționale pe piața de capital, la nivelul 
BVB, conform prevederilor legale; 

t) Îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de 
conducerea ierarhică. 

 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul General; 
2) de colaborare cu următoarele structuri organizatorice din cadrul BVB: 
- Compartimentul Tranzacționare și Participanți 
- Departamentul Admitere la Tranzacționare 
- Compartimentul Operațiuni Emitenți  
- Departamentul Juridic 
- Compartimentul Administrare Sistem Informatic 
- Alte departamente sau compartimente ale BVB 

 

7. DEPARTAMENT CERCETARE ȘI ANALIZĂ 

 

Responsabilități: 

a) Realizează studii și materiale de documentare pe teme direct legate de piața de capital, adiacente acesteia, sau din domenii care 
pot influența piața; 

b) Efectuează cercetarea și analiza calității pieței de capital și face propuneri de îmbunătățire a stării acesteia; 

c) Efectuează cercetarea și analiza și face propuneri privind strategia de segmentare a pieței; 

d) Analizează legi și reglementări, în scopul de a stabili soluții pentru a îmbunătăți calitatea pieței; 

e) Efectuează cercetarea și analiza și propune acțiuni pentru ajustarea tarifelor; 

f) Efectuează cercetare pentru documentarea unor ipoteze de lucru; 

g) Administrează relația cu furnizorii de date de piață și utilizatorii de informații ai bursei; 

h) Menține relațiile cu clienții care beneficiază de serviciile BVB de diseminare a datelor; 

i) Pregătește contractele de diseminare a datelor și monitorizează colectarea creanțelor în această privință; 

j) Colaborează cu alte departamente implicate în elaborarea metodologiei de calcul pentru indicii BVB și administrarea indicilor bursieri; 

k) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață/emitent de instrumente financiare admise la 
tranzacționare și altor raportări, conform solicitărilor; 

l) Elaborează norme și proceduri specifice activității departamentului; 

m) Asigură Secretariatul Comisiei Indicilor. 
 



Relații funcționale: 
1) de raportare directă față de Directorul General; 
2) de colaborare cu următoarele structuri organizatorice din cadrul BVB: 

- Departamentul Admitere la Tranzacționare; 
- Departamentul Operațiuni; 
- Departamentul Marketing și Relația cu Investitorii; 
- Departamentul IT; 
- Departamentul Financiar-Administrativ; 
- Departamentul Juridic; 
- Alte departamente sau compartimente. 

 
8. DEPARTAMENT - MARKETING ȘI RELAȚIA CU INVESTITORII 

 

Responsabilități: 

a) Creează și implementează planul de acțiune și programe privind strategia de dezvoltare a BVB, în contextul dezvoltării întregii 
piețe de capital românești; 

b) Elaborează și propune conținutul informațional al materialelor și prezentărilor necesare evenimentelor specifice pieței de capital; 
c) Coordonează realizarea materialelor necesare activităților de vânzare; 
d) Elaborează prognoze privind emitenții care își vor exprima intenția de a fi admiși la tranzacționare pe piețele reglementate și 

sistemele multilaterale de tranzacționare administrate de BVB; 
e) Realizează o comunicare sistematică cu posibili emitenți noi de valori mobiliare, atât din sectorul privat, cât și din cel public, în 

vederea creșterii numărului de emitenți de valori mobiliare și a valorilor finanțate; 
f) Prelucrează informații de specialitate cu privire la tendințe, tehnici și modalități de dezvoltare a piețelor și produselor investiționale 

existente pe alte piețe, în vederea adaptării lor selective la realitățile locale; 
g) Coordonează informații, programe și activități comune (unde este cazul) cu ”stakeholderi” ai pieței de capital; 
h) Analizează și propune, în baza comercială, produse noi, sau adaptarea unor produse existente conform schimbărilor sau evoluției 

piețelor și coordonează procesele de implementare ale acestora, elaborează specificații pentru noi instrumente financiare sau le 
modifică pe cele existente, propune admiterea/ retragerea la/ de la tranzacționare de instrumente financiare derivate etc. și 
colaborează, împreună cu departamentele operaționale, la activitățile și operațiunile cu implicații asupra instrumentelor financiare 
derivate; 

i) Promovează avantajele de a fi participant la piață unor potențiali operatori noi; 
j) Concepe măsuri și programe privind creșterea lichidității; 
k) Elaborează, implementează și gestionează un sistem de management de clienți în vederea atragerii si administrării emitenților și 

a participanților la piață care derulează operațiuni locale; 
l) Pregătește planul de vânzare și coordonează activitățile de vânzare având în vedere produsele bursiere, ofertele publice 

inițiale/listările și licențele de tranzacționare; 
m) Formulează propuneri privind dezvoltarea relațiilor de colaborare cu alte burse de valori, organisme similare și organizații 

naționale și internaționale, coordonează pregătirea documentelor necesare în acest sens și urmărește implementarea 
prevederilor aferente acestora și menține relația cu acești parteneri; 

n) Participă la realizarea de studii și materiale de documentare pe teme direct legate de piața de capital, adiacente acesteia, sau 
din domenii care pot influenta piața; 

o) Întocmește corespondența emisă de BVB în legătură cu aspectele care vizează activitatea de dezvoltare; 
p) Definește, dezvoltă, implementează și menține identitatea și profilul corporativ; 
q) Realizează planurile de marketing și comunicare; 
r) Dezvoltă și implementează activitățile de “public awareness” pentru promovarea pieței de capital românești în general și a BVB 

în special; 
s) Concepe și produce materialele aferente planului de marketing și/sau nevoilor specifice ale departamentelor BVB;  
t) Promovează imaginea instituțională a BVB și coordonează participarea BVB la activități de promovare a produselor și serviciilor 

acesteia pe plan intern și internațional; 
u) Coordonează activitățile de marketing în linie cu cele de vânzare desfășurate în cadrul departamentului; 
v) Elaborează prezentări, materiale de promovare, cu sprijinul departamentelor/compartimentelor specializate, cu ocazia participării 

BVB la conferințe, seminarii, cursuri, road-show-uri etc; 
w) Asigură prezența activă a BVB în cadrul comunității de afaceri și pe lângă asociațiile profesionale și poziționarea BVB ca partener 

de încredere în relațiile cu aceștia; 
x) Realizează și prelucrează într-o formă unitară și reprezentativă brandul și materialele primite de la celelalte departamente ale 

BVB privind activitatea pieței bursiere și care sunt destinate publicului; 
y) Elaborează standardele de formatare a documentelor BVB și le comunică tuturor departamentelor; 
z) Proiectează și efectuează activități sistematice și consecvente de educare și familiarizare a investitorilor / publicului cu 

mecanismele bursiere si cu investițiile pe piața de capital; 
aa) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață /emitent de instrumente financiare admise la 

tranzacționare si altor raportări conform solicitărilor; 



bb) Elaborează norme și proceduri specifice activității departamentului. 
aa) Administrează relația cu investitorii; 
bb) Organizează conferințe de presă, seminarii interne și internaționale, expoziții, road-show-uri, forumuri, întâlnirile Adunării 

Generale ale Acționarilor, întâlniri informale; 
cc) Menține relația cu mass media la nivel național și internațional; 
dd) Întocmește corespondența emisă de BVB legat de aspectele privind activitatea de promovare; 
ee) Administrează corespondența primită pe e-mail la adresa generală bvb@bvb.ro. 
 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul General; 
2) de colaborare cu următoarele structuri organizaționale din cadrul BVB: 
- Departamentul Cercetare și Analiză 
- Compartimentul Operațiuni Emitenți  
- Departamentul Admitere la Tranzacționare 
- Departamentul Juridic 
- Departamentul Financiar-Administrativ 
- Compartimentul Procesare Date de Piață 
- Compartimentul Dezvoltare si Administrare Platforme Informatice 
- Alte departamente sau compartimente ale BVB 

 
 
9. DEPARTAMENT SECRETARIAT GENERAL 
 
Responsabilități: 
 
a) Gestionează fluxul de informații și documente între organismele de administrare (Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliu l 
Bursei) și conducere (Directorii, în sensul Legii nr.31/1990) ale BVB, pe de o parte, și orice alte departamente pe de altă parte, 
coordonând pregătirea, desfășurarea și finalizarea ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA) și ale Consiliului Bursei: 
pregătește și păstrează registrul deliberărilor și registrul deciziilor AGA și ale Consiliului Bursei, păstrează evidența subiectelor rămase 
în discuție pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Bursei, păstrează evidența informărilor cu privire la implementarea dec iziilor 
Consiliului Bursei; 
b) Coordonează acțiunile corporative inițiate în BVB (modificare de capital social, sediu social, alte modificări ale Actului Constitutiv 
etc);  
c) Coordonează implementarea strategiei BVB în materie de participații și monitorizează respectarea drepturilor BVB în calitate de 
acționar al acestor societăți; 
d) Coordonează activitatea de raportare a BVB în calitate de emitent, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
și contribuie la activitatea de raportare a BVB în calitate de operator de piață în conformitate cu prevederile  
Regulamentului A.S.F nr.13/2018; 
e) Coordonează activitatea de comunicare cu A.S.F. în materia cadrului de reglementare al BVB ca operator de piață; 
f) Asigură punctul de contact cu A.S.F. și BVB ca operator de piață; 
g) Contribuie la realizarea altor raportări conform solicitărilor; 
h) Elaborează norme și proceduri specifice activității departamentului; 
i) Asigură Secretariatul Comitetelor consultative. 
 
Relații funcționale: 
1) de raportare directă față de Directorul General; 
2) de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul BVB. 
 
 
 
 
 
10. DEPARTAMENT FINANCIAR - ADMINISTRATIV 

 

Responsabilități Financiar-Contabilitate: 

a) Asigură, coordonează, controlează și răspunde de efectuarea activității de evidență contabilă conform reglementărilor în vigoare, 
activității financiare și administrative ale BVB; 

b) Asigură și răspunde de întocmirea și predarea la termen a situațiilor financiare individuale și consolidate și a celorlalte raportări 
financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale;  



c) Răspunde de înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor patrimoniale efectuate în concordanță cu prevederile legale, și 
elaborează balanța lunară de verificare;  

d) Întocmește și propune proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al BVB pentru fiecare an financiar, pe baza informațiilor furnizate 
de departamentele BVB; 

e) Întocmește raportări financiare interne și informează periodic conducerea BVB și Consiliul Bursei cu privire la realizarea 
indicatorilor financiari;  

f) Asigură gestionarea resurselor financiare ale BVB potrivit direcțiilor stabilite de conducerea societății; 
g) Urmărește încasarea creanțelor și asigură plata datoriilor evidențiate în contabilitate; 
h) Gestionează activitățile legate de achitarea dividendelor aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și a obligațiilor către 

bugetul de stat; 
i) Asigură plata drepturilor salariale și a altor drepturi bănești cuvenite angajaților, Directorilor, în sensul Legii nr.31/1990, 

administratorilor și celorlalți membri ai Comisiilor speciale din cadrul BVB; 
j) Asigură plata tuturor obligațiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru angajați și în calitate de angajator; 
k) Urmărește realizarea activității de inventariere a patrimoniului BVB în condițiile și la termenele prevăzute și asigură înregistrarea 

în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii; 
l) Asigură colaborarea între societate și instituții bancare, financiare, de reglementare si alte instituții ale statului pe linia activității 

financiar-contabile; 
m) Asigură colaborarea cu auditorii societății pe probleme legate de activitatea financiar-contabilă; 
n) Asigură colaborarea între societate și entitățile afiliate pe linia activității financiar-contabile și solicită informații din partea entităților 

afiliate privind situația economico - financiară a acestora; 
 

Responsabilități de raportare: 

o) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață /emitent de instrumente financiare admise la 
tranzacționare și altor raportări, conform solicitărilor; 

p) Întocmește sau avizează, după caz, corespondența/documentația emisă de BVB în legătură cu aspectele care vizează activitatea 
economico-financiară; 

q) Elaborează norme și proceduri specifice activității departamentului. 
 

Responsabilități administrative: 

r) Asigură încheierea de contracte cu furnizorii de servicii pentru uz administrativ; 
s) Administrează întreținerea curentă (curățenie) în incinta BVB și a dotărilor acesteia, administrează funcționarea autoturisme lor 

din dotare; 
t) Administrează activitățile de protecția muncii și instruirea la locul de muncă, protecția și stingerea incendiilor, conform legislației 

în vigoare; 
u) Coordonează activitatea de arhivare la nivelul societății; 
v) Asigură gestionarea corespondenței BVB. 
 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul General; 
2) de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul BVB. 
 

 

11. DEPARTAMENT RESURSE UMANE: 

 

Responsabilități: 

a) Asigură și coordonează activitățile privind resursele umane: recrutare și selecție, angajare, întocmire și administrare dosare de 
personal, integrare a noilor angajați, promovare, încetare contracte, pensionare, analiză posturi și clasificare a acestora, 
compensații și beneficii, formare profesională, administrare date salariați; 

b) Elaborează și implementează, politicile și procedurile de resurse umane (recrutare, selecție și angajare, evaluarea performanței, 
remunerare, formare profesională, regulament intern etc.) în conformitate cu politicile și strategia generală a BVB și se asigură 
de îmbunătățirea constantă a acestora; 

c) Întocmește raportările statistice specifice departamentului; 
d) Abrogat; 
e) Gestionează instruirile profesionale ale salariaților; 
f) Analizează studiile salariale efectuate pe piața muncii și elaborează grila de salarizare, în linie cu bugetul de venituri și cheltuieli 

al BVB; 
g) Elaborează, implementează și organizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților; 



h) Asigură confidențialitatea documentelor și informațiilor gestionate de salariații implicați în activitatea de resurse umane; 
i) Asigură accesul controlat al persoanelor desemnate de către Directorul General la documentele și informațiile privind resurse le 

umane; 
j) Informează Directorul General cu privire la noile apariții sau modificări de acte legislative din domeniul legislației muncii; 
k) Asigură o bună colaborare și comunicare între angajați; 
l) Acționează ca un liant între departamentele și compartimentele BVB și contribuie la dezvoltarea unei culturi organizaționale 

unitare; 
m) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață /emitent de instrumente financiare admise la 

tranzacționare și altor raportări conform solicitărilor. 
 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul General;  
2) de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul BVB. 
 
 
12. DEPARTAMENT JURIDIC 

 

Responsabilități: 

a) Asigură asistența juridică BVB; 
b) Efectuează activitățile juridice necesare activității BVB; 
c) Contribuie la activitatea de informare juridică a BVB, prin consultare cu Departamentul Conformitate;  
d) Coordonează activitatea normativă a BVB, prin armonizarea legislativă a propunerilor departamentelor de specialitate; 
e) Administrează situația litigiilor în care este implicată BVB; 
f) Gestionează activitatea de outsourcing în domeniul consultanței juridice; 
g) Avizează din punct de vedere juridic documentele transmise de departamentele BVB către Consiliul Bursei în vederea dezbaterii 

în cadrul ședințelor Consiliului Bursei; 
h) Avizează contractele/angajamentele în care BVB este parte; 
i) Avizează sau întocmește, după caz, corespondența emisă de BVB pe aspecte juridice; 
j) Participă la elaborarea materialelor pentru Adunările Generale ale Acționarilor BVB și la organizarea ședințelor acestora; 
k) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață /emitent de instrumente financiare admise la 

tranzacționare și altor raportări conform solicitărilor; 
l) Coordonează comunicarea cu A.S.F. privind cadrul de reglementare a BVB ca operator de piață; 
m) Reprezintă punctul de contact cu A.S.F. și BVB ca operator de piață; 
n) Elaborează norme și proceduri specifice activității departamentului; 
o) Asigură Secretariatul Camerei Arbitrale, întocmește toate documentele care rezultă în urma ședințelor și menține legătura cu 

secretariatele Comisiilor speciale ale BVB. 
 

 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul General; 
2) de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul BVB. 
 
 
13. DEPARTAMENT IT 

 

13.1. Compartiment Dezvoltare și Administrare Platforme Informatice 

 

 

 

Responsabilități: 

a) Asigură dezvoltarea platformei tehnice de servicii bursiere de tranzacționare a BVB și colaborează cu departamentul de 
specialitate similar al Depozitarului Central la dezvoltarea sistemului de compensare-decontare și registru al acestuia, pentru 
implementarea de noi instrumente, tehnici și mecanisme de tranzacționare în vederea asigurării compatibilității acestor sisteme; 

b) Asigură îmbunătățirea performantelor sistemelor dezvoltate de BVB; 



c) Analizează performanțele sistemelor bursiere existente și propune soluții de îmbunătățire a acestora din punct de vedere tehnic, 
a fiabilității, a siguranței în exploatare, precum si din perspectiva economică; 

d) Asigură servicii de asistență tehnică pentru toate aplicațiile dezvoltate și implementate de BVB; 
e) Cercetează noile tehnologii și arhitecturi din domeniul bursier și realizează studii de implementare locală în vederea creșterii 

calității serviciilor electronice oferite; 
f) Elaborează și întreține documentațiile tehnice de utilizare ale sistemelor realizate și cele aflate în regim de producție; 
g) Participă activ la reluarea activității în cazurile de disfuncționalități de natură tehnică apărute în exploatarea sistemelor BVB; 
h) Avizează angajamentele contractuale în care BVB este parte în legătură cu aspectele care vizează realizarea/utilizarea unor 

aplicații ale sistemului informatic; 
i) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață/ emitent de instrumente financiare admise la 

tranzacționare și altor raportări conform solicitărilor; 
j) Elaborează norme și proceduri specifice activității compartimentului. 
 

 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul Departamentului IT; 
2) de colaborare cu următoarele structuri organizatorice din cadrul BVB: 
- Compartimentul Administrare Sistem Informatic 
- Compartimentul Procesare Date de Piață  
- Departamentul Marketing și Relația cu Investitorii 
- Compartimentul Tranzacționare și Participanți 
- Departamentul Supraveghere 
- Alte departamente sau compartimente ale BVB 

 
 
13.2 Compartiment - Administrare Sistem Informatic 

 

Responsabilități: 

a) Implementează aplicații / programe electronice specifice BVB și dezvoltă după caz aplicații specifice de administrare a sistemelor 
informatice; 

b) Administrează aplicațiile / programele electronice de producție ale BVB; 
c) Administrează sistemele electronice de calcul, de virtualizare și pe cele de stocare, salvare și arhivare a datelor electronice ale 

BVB, atât în locația de bază cât și în alte locații la distanță ale BVB; 
d) Administrează sistemele de comunicații electronice locale și la distanță ale BVB; 
e) Proiectează, implementează și administrează politica de securitate informatică a BVB și a sistemelor de cybersecurity; 
f) Gestionează, rezolvă și raportează incidentele IT in limitele impuse de politica de securitate a BVB și cadrul legal aplicabil; 
g) Analizează, evaluează, propune rezolvări și rezolvă riscurile specifice sistemelor informatice administrate și contribuie la 

rapoartele de autoevaluare a riscurilor către A.S.F.; 
h) Implementează și administrează infrastructura informatică în cadrul planului de continuitate operațională al BVB; 
i) Administrează infrastructura tehnică a sistemelor de diseminare date ale BVB și de interconectare cu sistemele externe (A.S.F., 

Depozitar Central, data vendori etc); 
j) Implementează și administrează infrastructura tehnică și de comunicații necesare funcționării platformei, sistemelor și serviciilor 

ArenaXT; 
k) Asigură servicii informatice și servicii tehnice de Help Desk pentru utilizatorii interni ai BVB, pentru participanții care accesează 

sistemele BVB și pentru alți clienți ai BVB corespunzătoare sistemelor informatice menținute de BVB; 
l) Asigură servicii tehnice de administrare a sistemelor informatice ale clienților BVB care au încheiate astfel de contracte (Depozitar 

Central, Fondul de Compensare a Investitorilor, Institutul de Guvernanță Corporativă etc.) și oferă informații în acest sens; 
m) Menține relația de colaborare și administrare tehnică a infrastructurii de comunicații a furnizorilor de comunicații agreați de BVB 

și asistă tehnic clienții comuni; 
n) Propune și întocmește estimările de buget specifice menținerii și dezvoltării sistemelor informatice ale BVB; 
o) Proiectează, achiziționează în limitele bugetului aprobat și implementează soluțiile de dezvoltare a infrastructurii informatice a 

BVB pe baza cerințelor tehnice specifice, precum și a cerințelor primite de la celelalte departamente ale BVB, verifică și avizează 
contractele în legătură cu aceste activități; 

p) Asigură asistența tehnică la menținerea altor platforme tehnice conexe ale BVB: sisteme de telefonie, sisteme de printare/copiere, 
sisteme de securizare acces; 

q) Asigură infrastructura tehnică necesară transmiterii pe cale electronică către A.S.F. a informațiilor aferente obligației BVB de 
raportare zilnică și lunară; 

r) Contribuie cu date la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață / emitent de instrumente financiare admise la 
tranzacționare și altor raportări conform solicitărilor; 



s) Colaborează și asigură suportul tehnic și procedural necesar realizării controalelor auditurilor IT conform normelor ASF în vigoare 
sau altor audituri IT, precum și cel necesar realizării testelor de penetrare informatică și implementează modificările sistemelor 
informatice recomandate în cadrul auditurilor IT; 

t) Asigură infrastructura tehnică necesară calculului comisioanelor pentru Compartimentul Tranzacționare și Participanți - 
Departamentul Financiar-Administrativ, precum și distribuția acestora către Participanți; 

u) Procesează și distribuie la cerere către Directorul IT rapoarte specifice privind activitatea sistemelor informatice; 
v) Elaborează norme și proceduri specifice activității compartimentului, al colaborării cu clienții BVB și al securității informațiilor în 

BVB; 
w) Efectuează evaluări ale riscului de securitate a informațiilor și evaluări ale conformității pentru infrastructura tehnică și pentru 

activele aplicațiilor, conform standardelor în domeniul cybersecurity, a politicii privind securitatea informației în BVB, a cadrului 
legal de reglementare al A.S.F. în domeniul pieței de capital, cel de la nivel național și cel al U.E.; 

x) Implementează controale interne pentru riscurile identificate în materie de securitate a informațiilor, în conformitate cu politica 
internă de securitate a informației și cadrul de reglementare aplicabil; 

y) Contribuie la documentația sistemelor de securitatea informației implementate în conformitate cu standardele în domeniu, 
cerințele A.S.F. și cele de reglementare; 

z) Oferă suport în procesul de audit IT, coordonează colectarea, revizuirea și transmiterea livrabilelor privind securitatea informațiilor 
și contribuie la remedierea problemelor rezultate în urma auditului; 

aa) Promovează conștientizarea securității informațiilor prin diferite canale de comunicare din cadrul BVB prin coordonarea, 
planificarea și organizarea activităților de informare de securitate în cadrul BVB; 

bb) Colaborează cu A.S.F. și alte organizații naționale si U.E. privind incidentele de Cybersecurity; 
cc) Gestionează integrarea politicilor de securitate a informației in cadrul BVB; 
dd) Participă la proiectele desfășurate în BVB pentru a asigura necesarul legat de securitatea informațiilor. 
 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul Departamentului IT;  
2) de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul BVB. 

 
 
13.3 Compartiment Procesare Date de Piață 

 

Responsabilități: 

a) Dezvoltă și administrează pagina web a BVB cu serviciile aferente; 

b) Dezvoltă și administrează sistemele de diseminare date ale BVB în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. 

nr.13/2018, Regulamentul (UE) nr. 600/2014 ; 

c) Asigură implementarea noilor instrumente financiare dezvoltate de BVB în sistemele de diseminare date ale acesteia;  

d) Participă la dezvoltarea de noi produse bursiere destinate data vendorilor, participanților și publicului; 

e) Generează și administrează statisticile BVB necesare pentru pagina de web a BVB; 

f) Administrează și dezvoltă baza de date a BVB, sursa informațională pentru site-ul web și sistemele de diseminare, precum 

și aplicațiile departamentale pentru data input & maintenance; 

g) Administrează din punct de vedere tehnic relația cu data vendorii și utilizatorii informațiilor bursiere; 

h) Dezvoltă programe aferente platformei dedicate indicilor BVB, în colaborare cu celelalte departamente/compartimente 

implicate; 

i) Gestionează accesul clienților la serviciile de diseminare date ale BVB; 

j) Asigură servicii de asistență tehnică și operațională pentru utilizatorii serviciilor de diseminare date ale BVB; 

k) Menține relațiile și acordă asistență partenerilor BVB în domeniul diseminării informațiilor; 

l) Pregătește și revizuiește secțiunea tehnică a contractelor referitoare la diseminarea datelor; 

m) Participă activ pentru reluarea activității în cazurile de disfuncționalități de natură tehnică apărute în exploatarea sistemelor 

BVB; 

n) Realizează publicarea informațiilor transmise de operatorii independenți; 

o) Contribuie la realizarea raportărilor întocmite de BVB ca operator de piață /emitent de instrumente financiare admise la 

tranzactionare și altor raportări conform solicitărilor; 

p) Elaborează norme și proceduri specifice activității compartimentului. 

 

Relații funcționale: 

1) de raportare directă față de Directorul Departamentului IT; 



2) de colaborare cu următoarele structuri organizatorice din cadrul BVB: 

- Compartimentul Tranzactionare și Participanți; 

- Departamentul Admitere la Tranzacționare; 

- Compartimentul Operațiuni Emitenți; 

- Departamentul Marketing și Relația cu Investitorii; 

- Departamentul Financiar – Administrativ; 

- Alte departamente sau compartimente ale BVB. 

 
COMITET DE ADMINISTRARE A RISCURILOR  
 
Comitetul de Administrare a Riscurilor („CAR”) este format din persoanele care ocupă următoarele poziții în cadrul BVB: Director 
General, Director General Adjunct, Administrator de Risc, Director Operațiuni, Director Financiar Administrativ.  
 
Responsabilități: 
a) Avizează politica de management al riscurilor și procedura privind identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și 

raportarea riscurilor semnificative, propuse de către administratorul de risc, înainte de a fi transmise Consiliului Bursei spre 
aprobare; 

b) Avizează strategia de risc, profilul de risc, apetitul si limitele toleranței la risc ale BVB, și le prezintă Comitetului de Audit si 
Consiliului Bursei spre aprobare; 

c) Analizează și avizează trimestrial raportul de risc întocmit de administratorul de risc, înainte de a fi prezentat Consiliului Bursei; 
d) Informează Consiliul Bursei și Comitetul de Audit referitor la situația expunerii BVB la riscuri, ori de câte ori intervin schimbări 

semnificative în expunerea la riscuri, la evoluțiile semnificative care ar putea influența profilul de risc; 
e) Se întrunește ori de câte ori administratorul de risc comunică membrilor CAR depășirea semnificativă a unor indicatori de risc, 

pentru a lua măsuri în vederea atenuării efectului riscurilor în timp util; 
f) Analizează și avizează metodologii și modele adecvate, propuse de către administratorul de risc, pentru evaluarea riscurilor și 

limitarea expunerilor la riscuri; 
g) Analizează și recomandă oportunitatea angajării BVB în noi activități specifice domeniului de activitate, luând în considerare 

analiza riscurilor aferente acestora efectuate de Administratorul de Risc; 
h) Stabilește sisteme de raportare în cadrul BVB privind aspecte legate de riscuri; 
i) Stabilește competențele și responsabilitățile la nivel de departamente și compartimente privind administrarea și controlul 

expunerilor la riscuri; 
j) Analizează și avizează măsurile propuse de administratorul de risc pentru planul de asigurare a continuității activității BVB și 

planul de recuperare în caz de dezastru al BVB, și dacă acestea corespund situațiilor neprevăzute cu care BVB s-ar putea 
confrunta, înainte de a le prezenta Consiliului Bursei; 

k) Participă alături de Consiliul Bursei, la adoptarea măsurilor de management al situațiilor de criză. 
 
Raportare ierarhică: 
Raportează direct Consiliului Bursei și Comitetului de Audit. 
 
 
49. Alineatul (2) al articolului 3 din Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (2) Licența de tranzacționare netransmisibilă se poate achiziționa, de la BVB, la prețul de vânzare stabilit de Adunarea Generală a 
acționarilor BVB.” 

50. Alineatele (1) și (2) ale articolului 4 din Anexa nr. 3 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”(1) Corespunzător acțiunilor ordinare deținute și indiferent de numărul acestora, fiecare membru fondator al Bursei de Valori București 
deține o licență de tranzacționare pe piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare operate de Societate. 

(2) Licențele de tranzacționare de tipul celor menționate în alin. (1) pot forma obiectul unor acte juridice încheiate între societățile de 
servicii de investiții financiare sau între acestea și persoane juridice înscrise în registrul A.S.F. ca persoane juridice autorizate să 
presteze servicii și activități de investiții.” 

 

51. Articolul 5 din Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art. 5 BVB are obligația să vândă, la cerere, oricărei persoane juridice autorizate să presteze servicii și activități de investiții, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.126/2018, o licență netransmisibilă de tranzacționare în cadrul BVB, la prețul stabilit în Adunarea 
Generală a acționarilor.” 
_________________________________________________________________________________________________________ 



 
 


