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ATESTATUL NR. 55 / 02.10.2019 

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, 

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 274 alin. (1) și (2) și art. 275 alin. (1) din  

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

luând în considerare prevederile pct. 2 – 2.4. din Anexa nr. 3 a Regulamentulului nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, republicat, 

având în vedere pierderea valabilității Atestatului ASF nr. 17/28.03.2019,  

în baza solicitării Băncii Naționale a României, înregistrată la ASF cu nr. RG/39793/17.12.2018, completată prin adresele 

nr. RG/40746/28.12.2018, nr. RG/40757/28.12.2018, nr. RG/296/07.01.2019, nr. RG/870/14.01.2019, nr. RG/7420/14.03.2019, nr. 

RG/16010/23.05.2019 și nr. RG/28056/24.09.2019, 

în baza analizei Direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.10.2019, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul ASF, Secţiunea 1 - Entităţi care prestează servicii şi activităţi de investiţii în România, 

Subsecţiunea 2 - Instituţii de credit din România (INCR) cu nr. PJR01INOR/230039 a instituției de credit PORSCHE BANK ROMANIA 

S.A. cu sediul social în Voluntari, Bd. Pipera nr. 2, clădirea PORSCHE, parter, etajele 1, 2, 3, 4, 5, Jud. Ilfov. 

Art. 2. În baza prezentului atestat, instituția de credit PORSCHE BANK ROMANIA S.A. va putea presta serviciile și activitățile de 

investiţii, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României, corespunzător celor 

prevăzute în Anexa nr. 1 - Secțiunea A pct. 1, 2, 3, 5 și Secțiunea B pct. 2, 3, 4, 5 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare. 

Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la comunicării către instituția de credit PORSCHE BANK ROMANIA S.A. şi se publică în 

Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1203 / 02.10.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. 

(2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul periodic efectuat la Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., în baza planului de 

control pe anul 2019, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, 

precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control, 

În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 50 alin. 2 lit. g) din 

Legea nr. 74/2015 și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În ședința din data de 02.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., autorizată prin Decizia ASF nr. 78/09.03.2018 (nr. 

Registru A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007), identificată prin CUI 2761040, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 

J02/1898/1992, cu sediul social în Arad, Calea Victoriei 35 A, jud. Arad, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în 

cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice. 

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, Societatea de 

Investiții Financiare Banat - Crișana S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația  nu suspendă 

executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A. și intră în vigoare la data comunicării 

ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1204 / 02.10.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. 

(2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul periodic efectuat la Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A., în baza planului de 

control pe anul 2019, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la 

acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Corneliu Belei, în calitate de manager în cadrul 

Departamentului Evaluare și activ net: 

Sarcina de evaluare nu a fost exercitată independent din punct de vedere funcțional de administrarea portofoliului, 

nerespectându-se prevederile art. 18 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Constatarea a avut în vedere faptul că dl. Belei Corneliu: 

 deține funcția de manager în cadrul Departamentului Evaluare și activ net, având atribuții în evaluarea activului net al SIF1; 

 a întocmit raportul de evaluare pentru o societate din portfoliul Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A. la data 

de 31.12.2018, utilizat în calculul activului net al Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A. la data de 31.12.2018; 

 deține funcția de manager de portofoliu pentru două societăți din portofoliul Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana 

S.A., realizând în acest sens: analize, referate investiționale (spre exemplu pentru operațiunea de majorare de capital social 

efectuată  în data de 21.12.2018; urmărirea îndeplinirii bugetului și obiectivelor aprobate de AGA societății). 

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a) lit. f) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55, art. 56 alin. (1) din 

Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în 

cuantum de 2.000 lei. 

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 



În ședința din data de 02.10.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei dl. Corneliu Belei, în calitate de manager în cadrul Departamentului 

Evaluare și activ net al Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A. 

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen 

de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se 

va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la 

data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Corneliu Belei și Societății de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A. și intră în vigoare 

la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1205 / 02.10.2019 

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. 2 alin. (1), art. 129 alin. (3), (4) și (7), art. 137, art. 147 alin. (1) – (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de 
instrumente financiare; 

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) şi art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind 
locurile de tranzacționare, cu modificările şi completările ulterioare; 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 370/31.01.2006 de autorizare a pieţei reglementate administrate de operatorul de piaţă 
Bursa de Valori Bucureşti S.A.; 

analizând solicitarea Bursei de Valori Bucureşti S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/40290/20.12.2018, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/20291/10.07.2019, nr. RG/22424/31.07.2019, nr. RG/23117/02.08.2019 și  
nr. RG/24216/13.08.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.10.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea reglementărilor pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București S.A., care 
constau în Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață reglementată, cu amendamente. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 
prezenta decizie.  
Art. 3. Bursa de Valori Bucureşti S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate administrate de  
Bursa de Valori București S.A., care constau în Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de piaţă reglementată. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate 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 nr. 1205 / 02.10.2019 
 

Modificări și completări la Codul Bursei de Valori București S.A. – operator de piață reglementată 
 
1. Cuprinsul Codului Bursei de Valori București S.A. – operator de piață reglementată se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CUPRINS 
I. PREVEDERI GENERALE 

PIAȚA REGLEMENTATĂ” 
 
2. Articolul 1 din cadrul Secțiunii Prevederi generale se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1 (1) B.V.B. administrează piața reglementată. 



 (2) Prezentul Cod reglementează piața reglementată prevăzută la alin. (1).” 
 
 
3. Alineatul (1) al articolului 2 din cadrul Secțiunii Prevederi generale se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Ori de câte ori în cuprinsul prezentului Cod se face o trimitere la un Titlu, respectiva trimitere se va considera făcută la Titlul având 
respectivul număr, care este cuprins în interiorul Codului și Titlul care conține norma de trimitere, dacă nu s-a prevăzut expres altfel.” 
 
 
4. Articolul 3 din cadrul Secțiunii Prevederi generale se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 3 Prezentul Cod se completează de drept cu dispozițiile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,  
Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. aplicabile, și ale 
reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE, cu documentația specifică sistemului B.V.B. (precum Manualul de 
utilizare a sistemului B.V.B., alte materiale care constituie documentația sistemului de tranzacționare al B.V.B.), precum și cu 
Precizările tehnice.” 
 
 
5. Literele c) și g) ale alineatului (1) al articolului 4 din cadrul Secțiunii Prevederi generale se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (…) 
c) oricărui angajat al unui Participant, indiferent de natura juridică a raportului existent între angajat și Participant; 
(…) 
g) oricărei entități reglementate, în sensul Legii 126/2018;” 
 
 
6. Articolul 5 din cadrul Secțiunii Prevederi generale se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 5 Nu pot fi pretinse daune interese sau despăgubiri împotriva B.V.B. dacă B.V.B. acționează în concordanță cu prevederile 
Legii nr. 126/2018 și Legii 24/2017, prezentului Cod sau ale celorlalte reglementări proprii, emise potrivit legii.” 

 
 
7. Articolul 7 din cadrul Secțiunii Prevederi generale se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 7 Prezentul Cod stabilește regimul operațiunilor de piață cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, care sunt 
tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, Legii nr. 24/2017, 
reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE 
și B.V.B. incidente.” 
 
 
8. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) În prezentul Cod, termenii, expresiile și notiunile definite mai jos au următoarele semnificații: (…)” 
 
 
9. Punctul 21 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 21. Agentul custode – persoana juridică care prestează servicii și activități de investiții înscrisă in Registrul A.S.F. care desfășoară 
servicii de custodie și administrare de instrumente financiare pentru clienții al căror mandatar este și care are încheiat contract cu 
Depozitarul Central, în baza reglementărilor specifice de custodie emise de Depozitarul Central.” 
 
 
10. Punctul 22 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 22. Acces Electronic Direct (Direct Electronic Access - DEA) – are semnificația descrisă în Art. 3 alin. (1) pct. 1 din  
Legea nr.126/2018 si Art. 20 din Regulamentul Delegat 2017/565/UE.” 
 
 
11. Punctul 3 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 3. Agent de bursă – angajat al unui Participant, atestat de B.V.B. în condițiile Titlului I, pentru a-și desfășura activitatea pe piețele 
reglementate și/sau sistemul multilateral de tranzacționare administrate de B.V.B., în numele Participantului respectiv.” 
 
 
12. Punctul 5 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 5. B.V.B. – denumirea prescurtată a Bursa de Valori București S.A., privită în calitate de operator de piață, în sensul Legii nr.126/2018 
și reglementărilor A.S.F.” 
 
 
13. Punctul 6 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 6. CA - denumirea prescurtată a Consiliului de administrație, organ reglementat de Legea nr.31/1990 și de Legea nr.126/2018.” 



 
 
14. Punctul 7 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 7. Calendar financiar - calendarul de comunicare financiară al unui Emitent, pentru executarea obligațiilor de informare periodică, 
potrivit Titlului II și Regulamentului nr.5/2018.” 
 
 
15. Punctul 9 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se abrogă: 
”9. Abrogat.” 
 
 
16. Punctul 13 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 13. Cont de tranzacționare - cont deschis în sistemul B.V.B., utilizat de Participanți exclusiv în activitatea de tranzacționare 
(introducere și gestionare ordine de bursă, tranzacții). În tot cuprinsul Codului, se va înlocui termenul „cont” cu termenul „cont de 
tranzacționare”. Regulile aplicabile Contului de tranzacționare utilizat în sistemul B.V.B. sunt cuprinse în Titlul III, Capitolul IV, 
Secțiunea 7.” 
 
 
17. Punctul 141 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 141. Cont global - cont de tranzacționare deschis de un Participant în sistemul B.V.B. pentru tranzacționarea instrumentelor 
financiare în numele clienților al căror mandatar este Participantul. Regulile de tranzacționare aplicabile Contului global utilizat în 
sistemul B.V.B. sunt cuprinse in Titlul III.” 
 
 
18. Punctul 20 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 20. Cotație fermă de cumpărare-vânzare sau cotație ferma - ansamblul format din oferta fermă de vânzare și oferta fermă de 
cumpărare introduse pentru o serie de titluri de stat în piața principală, de către un Market Maker al Pieței Reglementate, înregistrat 
pentru seria respectivă.” 
 
 
19. Punctul 22 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 22. Cupon - suma de bani corespunzătoare dobânzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorată periodic de către Emitent 
(Ministerul Finanțelor Publice, în cazul titlurilor de stat) deținătorilor de obligațiuni sau titluri de stat și la plata căreia acesta s-a angajat 
prin documentul sau prospectul de emisiune.” 
 
 
20. Punctul 33 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 33. Depozitar Central - entitate constituită și autorizată de A.S.F. în condițiile Regulamentului UE nr. 909/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind 
depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, 
cu care B.V.B. se află în relații contractuale.” 
 
 
21. Punctul 38 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 38. Emitent – entitate legală cu/fără personalitate juridică care a emis sau intenționează să emită instrumente financiare de tipul 
celor care definesc sectoarele și secțiunile pieței reglementate administrate de B.V.B., menționate în Titlul II.” 
 
 
22. Punctul 39 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 39. Formator de piață sau Market Maker pe piața reglementată - un Participant care se angajează să mențină lichiditatea pieței 
pentru un instrument financiar tranzacționat în Piața Reglementată, utilizând propriul capital, prin introducerea si menținerea de oferte 
ferme de cumpărare și vânzare în nume propriu, precum și să încheie tranzacții pe baza acestora în perioada de timp în care 
Participantul respectiv deține această calitate. ” 
 
 
23. Punctul 41 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 41. Instrumente financiare – termen având înțelesul definit în Art. 3 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 126/2018.” 
 
 
24. Punctul 42 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 42. Legea 126/2018 – Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.” 
 
 



25. După punctul 42 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar, se introduce un nou punct, punctul 421, cu următorul cuprins: 
” 421. Legea nr.24/2017 – Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.” 
 
 
26. Punctul 43 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 43. Legea nr.31/1990 - Legea nr. 31/1990 Societăților, republicată, cu modificările si completările ulterioare.” 
 
 
27. Punctul 44 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 44. Lista de monitorizare sau Lista Emitenților care nu respectă temporar cerințele de menținere la tranzactionare – listă 
întocmită de B.V.B., potrivit Titlului II.” 
 
 
28. Punctul 471 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 471. OPCVM tranzactionabil (Exchange Traded Fund – ETF) - organism de plasament colectiv în valori mobiliare autorizat în 
conformitate cu reglementările comunitare în vigoare, care este deja admis la tranzacționare pe o piață reglementată, în cazul celor 
din categoria Internațională sau care urmează să fie admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de B.V.B., Categoria 
locală OPCVM tranzacționabile, a cărui politică de investiții (stabilită prin prospectul de emisiune, regulile de funcționare, alte 
documente relevante) are ca obiectiv urmărirea sau replicarea performanței unui indice recunoscut de acțiuni sau titluri de credit 
denumit “indice referință”. In cazul unui OPCVM tranzacționabil categoria locală, indicele referință este exclusiv un indice de acțiuni.  
Titlurile de participare la OPCVM tranzacționabile sunt următoarele: 
1) unitățile de fond emise de fondurile deschise de investiții administrate de o societate de administrare a investițiilor, precum și unitățile 
de fond emise de un sub-fond al unui fond deschis de investiții (umbrella fund), compus din sub-fonduri, administrate în același mod; 
2) acțiunile emise de societățile de investiții.” 
 
 
29. Punctul 482 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 482 Ordin - instrucțiunea care exprimă oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unor instrumente financiare și care nu 
îndeplinește condițiile specifice menționate la cotații informative, cotații ferme sau ordine deal-uri, astfel cum sunt detaliate la Titlul III, 
Capitolul IV.” 
 
 
30. Punctul 49 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 49. Ordin de bursă - instrucțiunea care exprimă oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unor instrumente financiare. Termenul 
se utilizează generic pentru a face referire la ordine, cotații informative, cotații ferme sau ordine deal, astfel cum este detaliat în  
Titlul III, Capitolul IV.” 
 
 
31. Punctul 50 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 50. Participant la sistemul de tranzacționare al B.V.B. sau Participant – societățile de servicii de investiții financiare/ instituțiile 
de credit care prestează servicii și activități de investiții/firmele de investiții înscrise în Registrul public al A.S.F., admiși la tranzacționare 
pe piața reglementată, administrată de B.V.B., în condițiile Titlului I și înscriși in Registrul Participanților.” 
 
 
32. Punctul 51 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 51. Pas de preț - valoarea variației minime de preț a unui simbol, stabilită pe intervale de preț, conform Anexei nr.4. Mărimea pașilor 
de preț aplicabili fiecărui tip de instrument financiar este prezentată în Anexele nr.4 si 8 si Titlul III.” 
 
 
33. Punctul 53 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 53. Perioada cupon - interval de timp exprimat în zile, cuprins între data de emisiune și data primului cupon sau intervalul de timp 
cuprins între data cuponului precedent și data cuponului curent. In funcție de perioada cupon, cuponul poate fi normal, scurt sau lung, 
astfel cum se explică în Anexa nr. 8 si Titlul III, Capitolul X, Secțiunea I.” 
 
 
34. Punctul 62 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 62. Preț de referință - al simbolului într-o ședință de tranzacționare, reprezintă prețul față de care se calculează variația de preț a 
simbolului în cursul unei ședințe de tranzacționare, valabil în toate Piețele în care este tranzacționat un anumit simbol.  
(1) Prețul de referință pentru instrumentele financiare tranzacționate în piața reglementată, cu excepțiile prevăzute la alin. (2), poate fi 
unul dintre următoarele prețuri: 
a) prețul de închidere înregistrat în Piața Principală a simbolului în ședința de tranzacționare precedentă. În cazul în care ultima 
tranzacție este o tranzacție cross, se va preciza în mod expres faptul că prețul de referință este prețul rezultat dintr-o tranzacție cross. 
b) o valoare ajustată a prețului menționat la lit. a), calculată și diseminată public de B.V.B., în situația înregistrării unor evenimente 



corporative cu impact asupra prețului, si anume:  
1. operațiuni de modificare a numărului instrumentelor financiare care nu implică si modificarea capitalului social (splitare, consolidare);  
2. operațiuni de majorare/diminuare a capitalului social prin modificarea numărului de instrumente financiare (acordare de acțiuni 
gratuite, acordare de acțiuni in baza dreptului de preferință etc., cu excepția acordării de dividende si a fuziunilor). 
Prețul de referință pentru un instrument financiar de tip titlu de stat poate fi stabilit în conformitate cu decizia Directorului General al 
B.V.B. prin alte metode, ulterior consultării cu Emitentul si modificării prevederilor prezentului Cod; 
(2) Prețul de referință pentru o emisiune individuală de produse structurate sau pentru titluri de participare la OPCVM tranzacționabile, 
pentru o ședință de tranzacționare, poate fi unul dintre următoarele preturi, in ordine descrescătoare: 
a) media aritmetică, calculată pe baza celei mai bune cotații de cumpărare si a celei mai bune cotații de vânzare introduse/administrate 
de către Furnizorul/Furnizorii de lichiditate sau de către Market Maker/Market Makeri, după caz, existente în piață după încheierea 
ședinței curente de tranzacționare, în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele: 
1. au existat cotații de cumpărare și de vânzare ale Furnizorului/ Furnizorilor de lichiditate sau ale Market Makerului/Market Makerilor, 
iar simbolul a fost disponibil la tranzacționare; 
2. daca spreadul dintre cea mai bună cotație de cumpărare și cea mai bună cotație de vânzare ale Furnizorului de lichiditate este mai 
mic sau egal cu nivelul spreadului maxim indicat, conform Parametrilor specifici desfășurării activității de Furnizor de lichiditate pentru 
simbolul respectiv. 
Valoarea respectivă se rotunjește la cel mai apropiat pas de preț corespunzător simbolului respectiv.   
b) prețul de închidere înregistrat în Piața Principală a simbolului în ședința de tranzacționare curenta daca acesta a fost disponibil la 
tranzacționare, în situația în care nu există cotații disponibile ale Furnizorului de lichiditate/Furnizorilor de lichiditate sau ale Market 
Makerului/Market Makerilor, conform lit. a) și au fost înregistrate tranzacții în ședința de tranzacționare respectivă; 
c) cel mai recent preț de referință al simbolului (prețul de referință rămâne nemodificat), în situația în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele cerințe: 
1. nu au fost înregistrate tranzacții în cea mai recentă ședință de tranzacționare în care simbolul respectiv a fost disponibil la 
tranzacționare;   
2. nu au existat cotații ale Furnizorului/ Furnizorilor de lichiditate sau ale Market Makerului/Market Makerilor, după caz, la încheierea 
celei mai recente ședințe de tranzacționare în care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzacționare. 
(3) BVB va notifica public cu privire la implementarea și aplicarea modalității de calcul a prețului de referință indicata la alin. (2) lit. a), 
având în vedere și prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul nr. 13/2018.” 
 
 
35. Punctul 661 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 661. Produse structurate (structured products) - În sensul prezentului Cod - instrumente financiare de natura valorilor mobiliare 
care au la bază un activ suport, sunt emise în conformitate cu un prospect de baza, precum și cu documentele de completare aferente 
respectivului prospect, si care pot fi admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de B.V.B.. Emitenții produselor 
structurate pot fi instituții de credit, firme de investiții, precum și alte instituții financiare aflate sub incidența autorizării și reglementării 
autorităților competente din state membre sau terțe. Produsele structurate pot fi: certificate,  warrant-uri, precum și alte tipuri de 
produse structurate.” 
 
 
36. Punctul 67 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
”67. Prospect de admitere la tranzacționare – prospectul întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și  
Regulamentul nr.5/2018 în vederea admiterii instrumentelor financiare pe piața reglementată  administrată de B.V.B.” 
 
 
37. Punctul 671 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
”671. Prospect de bază - prospectul de emisiune aprobat fie de către A.S.F, fie de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru și 
notificat A.S.F., în baza căruia un Emitent poate solicita admiterea la tranzacționare a produselor structurate pe piața reglementată 
administrată de B.V.B.” 

 

 

38. Punctul 69 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

”69. Regulamentul ASF nr. 5/2019 – Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea 
serviciilor si activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.” 

 

 

39. Punctul 70 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 70. Regulamentul 5/2018 - Regulamentul A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.” 

 



 

40. Punctul 71 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 71. Regulamentul nr.13/2018 - Regulamentul A.S.F. privind locurile de tranzacționare.” 

 

 

41. Punctul 78 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 78. Sistemul de tranzactionare al B.V.B. pentru piața reglementată sau Sistemul electronic al B.V.B. sau Sistemul B.V.B. - 
sistemul electronic prin care se asigură efectuarea ordonată și transparența a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piața 
reglementată. Accesul la sistemul B.V.B. se realizează prin intermediul unei interfețe de acces. Aplicațiile specializate sunt conectate 
la interfețele de acces ale B.V.B. prin intermediul unui sistem de comunicații la distanță. Sistemul de comunicație la distanță dintre 
Participanți și B.V.B. este asigurat de societăți de comunicații agreate de B.V.B.” 
 

 

42. Punctul 80 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 80. Societate inițiatoare – Participant care asigură suportul necesar Emitenților pentru admiterea si promovarea la tranzacționare, 
în condițiile Titlului II.” 

 
 
43. Punctul 81 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 81. Stat de origine - Statul membru sau terț in care este situat sediul social al firmei de investiții; dacă, în conformitate cu legea 
națională, societatea nu are un sediu social, statul de origine este acela în care este situat sediul central;” 

 

 

44. Punctul 85 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 85. Tranzacție bursieră - contractul de vânzare-cumpărare de instrumente financiare, înregistrat în sistemul de tranzacționare al 
B.V.B., cu respectarea prevederilor Titlului III.” 
 
 
45. Punctul 851 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 851. Tranzacție Deal: tranzacția încheiată între părți, prin agenți de bursă, care se realizează prin sistemul de tranzacționare al BVB 
de către agenții de bursă, in Piața Deal, prin ordine Deal, în condițiile Titlului III.” 
 
 
46. Punctul 872 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 872. Valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN) – în sensul prezentului Cod, este valoarea unitară estimată a activului net 
al unui OPCVM tranzacționabil din Categoria Locală, calculată și actualizată de către societatea de administrare a OPCVM 
tranzacționabil si transmisă BVB, în mod continuu, cel puțin o dată la fiecare 60 de secunde, pe perioada întregii zile de tranzacționare. 
Valoarea unitară indicativă a activului net este publicată de B.V.B. concomitent cu recepționarea sa. 
Pentru OPCVM tranzacționabile care urmăresc indicii referință aflați în proprietatea B.V.B., BVB poate calcula și publica iVUAN.” 
 
 
47. Punctul 88 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 88. Valori mobiliare - termen având înțelesul definit în art. 3 alin. (1) pct. 84 din Legea nr.126/2018.” 
 
 
48. Alineatul (2) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Ceilalți termeni utilizați în Codul B.V.B care nu se regăsesc in prezentul Titlu preliminar, au semnificația ce rezultă din  
Legea nr.126/2018, din reglementările A.S.F si din reglementările B.V.B.” 
 
 
49. Denumirea Cărții I se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
 
 
 



 
” PIAȚA REGLEMENTATĂ” 

 
 
50. Alineatele (1), (2), (3) și (4) ale articolului 1 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 1 (1) Sunt Participanți la sistemul de tranzacționare al B.V.B., în condițiile prezentului Titlu, persoanele juridice care prestează 
servicii și activități de investiții financiare în România, înscriși in Registrul public ținut de A.S.F și în Registrul Participanților ținut de 
B.V.B. 
(2) Calitatea de Participant este dobândită la data adoptării hotărârii de admitere de către Consiliul Bursei si va produce efecte de la 
data înscrierii în Registrul Participanților. Înscrierea în Registrul Participanților se efectuează de către Departamentul de specialitate 
al B.V.B, după emiterea de către Directorul General al B.V.B. a deciziei prevăzute la art. 6 alin. (2) al prezentului titlu. 
(3) Participanții se bucură în mod egal de toate drepturile conferite de această calitate, indiferent de data dobândirii acestei calități, în 
limitele autorizației A.S.F. 
(4) Participanții vor respecta prevederile Legii 126/2018, precum și ale reglementărilor emise de către A.S.F. și B.V.B.” 
 
 
51. Articolul 21 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 21 B.V.B. va putea efectua operațiuni pe teritoriul altor state membre pentru a permite accesul la tranzacționare și conectarea 
de la distanță pe piața reglementată a firmelor de investiții din respectivele state membre, conform prevederilor art. 152 din  
Legea nr.126/2018.” 
 
 
52. Literele a), b), c), d), g) și h) ale articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 3 În scopul admiterii ca Participanți la sistemul de tranzacționare al B.V.B. și înscrierii în Registrul Participanților, societățile de 
servicii de investiții financiare vor transmite B.V.B. o cerere de admitere, întocmită conform Anexei nr. 1, însoțită de următoarele 
documente: 
a) actul/actele individual/individuale eliberate de A.S.F. de autorizare ca societate de servicii de investiții financiare și de înscriere 

în Registrul A.S.F. a acesteia (copie), precum si informații cu privire la serviciile și activitățile de investiții pentru care are autorizație 
de funcționare. 

b) actul constitutiv actualizat, certificatul de înregistrare la O.R.C., încheierile judecătorului delegat de pe lângă O.R.C. de constituire 
și înregistrare (copii a căror conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă); 

c) dovada înscrierii in Registrul A.S.F.  - pentru personalul aferent (personal care îndeplinește funcția de conformitate, personal care 
îndeplinește funcția de administrarea a riscului, etc.) si agenții delegați (copii); 

d) anexa nr. 2 completată pentru membri ai organului de conducere, persoanele care dețin funcții-cheie, agenți de bursă; 
(…) 
g)   raportul anual conform art. 50 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019; 
h) raportul semestrial, precum și situațiile financiare semestriale, conform art. 50 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019; 
(…)” 
 
 
53. Literele b), d), f), g) și h) ale alineatului (1) al articolului 4 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 4 (1) În scopul începerii tranzacționării în cadrul B.V.B., societățile de servicii de investiții financiare trebuie să întrunească 
următoarele cerințe: 
(…) 
b)   să existe în cadrul societății cel puțin 2 agenți de bursă, conform art. 17 alin. (3);  
(…) 
d)  să facă dovada deținerii calității de membru/participant direct sau indirect la un sistem de compensare-decontare și/sau registru 
agreat de A.S.F. si B.V.B.; 
(….) 
f)   să obțină/dețină calitatea de membru al Fondului de compensare a investitorilor, în termenul prevăzut de reglementările A.S.F.; 
g) să furnizeze informații cu privire la oferirea serviciului de Acces Electronic Direct (dacă se aplică), cu respectarea  
Legii nr.126/2018 și a reglementărilor aplicabile; 
h) să furnizeze o declarație ca utilizează tranzacționare algoritmică, cu respectarea Legii nr. 126/2018 și a reglementărilor ap licabile 
(daca utilizează), precum și că, înainte de utilizarea fiecărui algoritm de tranzacționare, și de câte ori este efectuată o modificare 
substanțială a acestora, va efectua teste, în mod corespunzător, pentru a evita crearea unor condiții de tranzacționare neobișnuită.” 
 
 
54. Litera c) a alineatului (11) al articolului 4 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 4 (1)1 În mod suplimentar fata de prevederile alin. (1), Participantul va declara pe proprie răspundere că: 
(…) 
c) oferă serviciile conform alin. (1) lit. g) și h) din prezentul articol cu respectarea Legii nr. 126/2018 și a reglementărilor incidente, 



inclusiv cu notificarea corespunzătoare a A.S.F.;” 
 
 
55. După litera c) a alineatului (11) al articolului 4 din Titlul I se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins: 
”d) se conformează cu celelalte cerințe incidente activității Participantului, astfel cum sunt specificate în  
Regulamentul Delegat 2017/584/UE. ” 
 
 
56. Alineatele (1) și (2) ale articolului 6 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 6 (1) B.V.B. va publica pe pagina de web proprie si va informa Participanții, Depozitarul Central, precum și A.S.F., despre 
înscrierea in Registrul Participanților a societății respective, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc înregistrarea în 
Registrul Participanților. 

(2) Directorul general al B.V.B. va stabili, prin decizie, data începerii tranzacționării pe piețele reglementate administrate de B.V.B. și 
va emite decizii de autorizare a agenților de bursă, pentru respectivul Participant. 
(…)” 
 
 
57. Literele a), b) și c) ale alineatului (1) al articolului 7 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 7 (1) Instituțiile de credit care doresc admiterea ca Participanți și înscrierea în Registrul Participanților vor transmite B.V.B. o 
cerere de admitere, întocmită conform Anexei nr. 1, însoțită de următoarele documente: 
a) dovada înregistrării in Registrul A.S.F. (copie), precum și informații cu privire la serviciile și activitățile de investiții  pentru care au 

autorizație de funcționare; 
b) dovada înscrierii in Registrul A.S.F., pentru personalul aferent (personal care îndeplinește funcția de conformitate, personal care 

îndeplinește funcția de administrarea a riscului, etc) si agenții delegați (copii); 
c) Anexa nr. 2 completată pentru membri ai organului de conducere și persoanele cu funcții-cheie aferente operațiunilor pe piața de 

capital, agenți de bursă; 
(…)” 
 
 
58. Denumirea secțiunii 3 din Capitolul II din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

” Secțiunea 3 
Accesul Participanților de la sediile secundare (sucursale) autorizate de A.S.F.” 

 
59. Literele a) și b) ale articolului 8 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 8 Participanții care doresc să tranzacționeze de la sediul sucursalelor autorizate de A.S.F. trebuie să adreseze B.V.B. o cerere 
în acest sens și să îndeplinească următoarele condiții: 

a) să dispună de o dotare tehnică adecvată și de personal autorizat corespunzător serviciilor de investiții financiare autorizate 
si accesării sistemului B.V.B. (cel puțin 1 agent de bursă autorizat și 1 persoană care îndeplinește funcția de conformitate); 

b) să depună decizia A.S.F. de autorizare a respectivei sucursale (copie); 
(…)” 
 
 
60. Articolul 81 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art  81  Firmele de investiții autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot presta în România, 
în limita autorizației acordate de statul membru de origine, servicii și activități de investiții financiare, în temeiul liberei circulații a 
serviciilor în mod direct sau prin înființarea de sucursale, în condițiile prevăzute de Legea nr. 126/2018 și de  
Regulamentul A.S.F. nr.5/2019.” 
 
 
61. Literele a), c), f) și g) ale alineatului (1) al articolului 82 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 82 (1) 
 (….) 
a) actul/actele individual/individuale eliberate de A.S.F. privind înscrierea în Registrul A.S.F. a acesteia (copie), precum și informații 
cu privire la serviciile și activitățile de investiții pentru care au autorizație de funcționare; 
(….) 
c) Anexa nr. 2 completată pentru membrii ai organului de conducere, persoanele cu funcții cheie, agenți de bursă; 
(…) 
f)  raportul anual conform Art. 50 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019; 
g)  raportul semestrial, care va cuprinde situațiile financiare semestriale pentru anul curent, unde este cazul, conform art. 50 alin. (1) 
lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019; 
(…)” 



 
 
62. Litera d) a alineatului (2) al articolului 82 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” d) să facă dovada deținerii calității de membru/participant direct sau indirect la un sistem de compensare-decontare și/sau registru 
agreat de A.S.F. si B.V.B.;” 
 
 
63. Alineatul (4) al articolului 82 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(4) Pentru toate documentele care nu sunt întocmite în limba română, se pot prezenta traduceri autorizate sau documentele se pot 
prezenta în limba engleza.” 
 
 
64. Denumirea secțiunii 5 din Capitolul II din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

” Secțiunea 5 
Sucursalele intermediarilor din state terțe” 

 
65. Articolul 83 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art.  83 Societățile din statele terțe pot înființa sucursale pe teritoriul României, în condițiile art. 122-123 din Legea nr.126/2018 și ale 
art. 142 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.” 
 
66. Partea introductivă și literele b), c), d), e), h) și i) ale alineatului (1) al articolului 84 din Titlul I se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
”Art.  84 (1) In scopul admiterii ca Participanți la sistemul de tranzacționare al B.V.B. si înscrierii in Registrul Participanților, societățile 
din statele terțe vor transmite B.V.B. o cerere de admitere, întocmită conform Anexei nr. 1, însoțită de următoarele documente: 
(…) 
b) actul/actele individual/individuale eliberate de A.S.F. de autorizare a respectivei sucursale și de înscriere în Registrul A.S.F. a 
acesteia (copie); 
c) actul constitutiv actualizat, certificatul de înregistrare la O.R.C. (copii a căror conformitate cu originalul este certificată prin semnătură 
olografă); 
d) dovada înscrierii în Registrul A.S.F. pentru personalul autorizat (personal care îndeplinește funcția de conformitate, personal care 
îndeplinește funcția de administrarea a riscului, etc.) (copii); 
e)  Anexa nr. 2 completată pentru membrii ai organului de conducere, persoanele cu funcții cheie, agenți de bursă; 
(…) 
h) raportul anual conform Art. 50 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019; 
i)  raportul semestrial, precum și situațiile financiare semestriale, conform Art. 50 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019; 
 (...)” 
 
 
67. Partea introductivă și literele b), d) și f) ale alineatului (2) al articolului 84 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”(2) În scopul începerii tranzacționării în cadrul B.V.B., sucursalele societăților din state terțe au următoarele obligații: 
 (…) 
b)  să existe în cadrul societății cel puțin 2 agenți de bursă, conform art. 17 alin. (3);  
(…) 
d) să facă dovada deținerii calității de membru/participant direct sau indirect la un sistem de compensare-decontare și/sau registru 
agreat de A.S.F. si B.V.B.; 
(…) 
f) să obțină/dețină calitatea de membru al unei scheme de compensare a investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursală, 
conform prevederilor art. 142 alin. (3) și (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.” 
 
 
68. Alineatele (21), (3) și (4) ale articolului 84 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”(21) Prevederile Art. 4 alin. (2) și (3) din Titlul I se vor aplica și pentru societățile din statele terțe.  
(3) Procedura de admitere ca Participanți a sucursalelor societăților din state terțe este cea menționată în art. 5 și 6 din prezentul Titlu, 
aplicată în mod corespunzător. 
(4) Pentru toate documentele care nu sunt scrise în limba română, se pot prezenta autorizate sau documentele se pot prezenta în 
limba engleză.” 
 
 
69. Literele a), c) și d) ale articolului 9 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 9 Încetarea calității de Participant și retragerea accesului la sistemul de tranzacționare al B.V.B. are loc în următoarele situații: 
a) la cererea Participantului respectiv;  
(…) 



c) urmare a unei decizii/ sancțiuni cu retragerea autorizației emise de autoritatea competentă/A.S.F., notificate BVB de către 
Participantul vizat sau A.S.F.; 
d) dacă B.V.B./autoritatea competentă/A.S.F. constată sau dacă autoritatea competentă/A.S.F.  notifică B.V.B. că se îndeplinesc alte 
condiții de natură să determine încetarea calității de Participant și retragerea accesului la sistemul de tranzacționare.” 
 
 
70. Alineatul (4) al articolului 10 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(4) B.V.B. va notifica atât A.S.F. cât și ceilalți Participanți despre retragerile respective, actualizând informațiile de pe pagina proprie 
de web.” 
 
 
71. Alineatul (3) al articolului 12 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(3) În situația în care Participantul respectiv a solicitat și la autoritatea competentă/ A.S.F., după caz, în mod expres retragerea 
autorizației conform art. 10 alin. (1) lit. a) și art. 12 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, B.V.B. va elibera acestuia o adeverință conform 
art. 13 lit. b) din prezentul Titlu.” 
 
 
72. Litera b) a articolului 13 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) va elibera o adeverință conform art. 12 alin. (1) lit. b) sau art. 16 alin. (1) a) pct. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.” 
 
 
73. Denumirea secțiunii 2 din Capitolul III din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

” Secțiunea 2 
Încetarea calității de Participant ca urmare a sancționării 

de către A.S.F./autoritatea competentă din statul de origine sau B.V.B.” 
 
 
74. Articolul 14 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 14 La data recepționării de către B.V.B. a unui act individual emis de A.S.F. /autoritatea competentă din statul de origine, privind 
sancționarea cu retragerea autorizației să presteze servicii si activități de investiții, B.V.B. va retrage accesul Participantului în cauză 
și a agenților de bursă ai acestuia de la toate serviciile electronice oferite și va solicita acestuia îndeplinirea obligațiilor prevăzute la 
art. 12 alin. (1). După îndeplinirea acestor obligații B.V.B. va proceda la aplicarea prevederilor art. 10 și art. 13 lit. b), dacă este cazul.” 
 
 
75. Alineatul (1) al articolului 16 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Calitatea de Participant a unei societăți încetează, de drept, ca efect al fuziunii, dizolvării sau divizării în conformitate cu prevederile 
art. 16 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.” 
 
 
76. Denumirea Capitolului III1 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CAPITOLUL III1 
MARKET MAKERII PE PIAȚA REGLEMENTATĂ ” 

 
 

77. Partea introductivă și litera a) a alineatului (1) al articolului 161 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 161 (1) Prezentul capitol stabilește cadrul normativ necesar desfășurării de către Participanți a activității de Market Maker pentru 
următoarele instrumente financiare tranzacționate în Piața Reglementată: 

a) instrumentele financiare tranzacționate în Piața Reglementată care sunt tranzacționate și pe piețe reglementate din alte state 
membre ale Uniunii Europene, în cazul în care acestea nu au fost admise pentru prima dată pe o piață reglementată din România; 
(…)” 
 
 
78. Alineatele (3), (4), (5), (7) și (9) ale articolului 161 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (…) 
(3) Consiliul Bursei stabilește parametri specifici si cerințe suplimentare cu privire la operațiunile de piață desfășurate de către 
Participanții care dețin calitatea de Market Makeri pe Piața Reglementată, pentru fiecare instrument financiar în parte. 
(4) Consiliul Bursei este deplin răspunzător pentru supravegherea modului în care Participanții care dețin calitatea de Market Makeri 
pe Piața Reglementata își respectă obligațiile de Market Maker. 
(5) B.V.B. menține și publică, cel puțin pe pagina de web proprie, lista Participanților care dețin calitatea de Market Makeri pe  
Piața Reglementată, denumită în continuare “Registrul Market Makerilor pe Piața Reglementată”, precum și instrumentele financiare 
pentru care este deținută această calitate. 
(….)  



(7) Participanții care intenționează sa aplice strategii de tranzacționare pe bază de tehnici de tranzacționare algoritmică urmărind 
aplicarea unei strategii de formare a pieței pentru unul sau mai multe instrumente financiare, conform art. 63 alin. (8) – (9) din  
Legea nr. 126/2018 și a Regulamentului Delegat 2017/578/UE, trebuie să informeze BVB si să încheie un contract specific de  
Market Maker, în vederea derulării conforme a activității respective de furnizare de lichiditate. Participanții respectivi sunt denumiți 
Mifid 2 Market Makeri.  
(…..) 
(9) BVB va emite precizări tehnice specifice în legătură cu considerarea circumstanțelor de piață de tip tensiune în piață, respectiv a 
circumstanțelor excepționale aplicabile Mifid 2 Market Makerilor, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 578/2017, pentru 
instrumentele financiare vizate. 
(…..)” 
 
 
79. Alineatul (2) al articolului 162 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) B.V.B. poate stabili tarife și/sau comisioane preferențiale cu privire la activitatea de tranzacționare desfășurată în calitate de 
Market Maker pe Piața Reglementată.” 
 
 
80. Denumirea secțiunii 2 din Capitolul III1 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 

” Secțiunea 2 
Acordarea calității de Market Maker pe Piața Reglementată.   

Înregistrarea ca Market Maker pentru un instrument financiar” 
 

 
81. Alineatul (1) al articolului 163 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Acordarea calității de Market Maker pe Piața Reglementată este de competența Consiliului Bursei. Consiliul Bursei trebuie să 
decidă cu privire la acordarea acestei calități în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor corespunzătoare care 
dovedesc îndeplinirea condițiilor menționate la art. 164.” 
 
 
82. Partea introductivă și literele a), c) și f) ale alineatului (1) și alineatul (3), ale articolului 164 din Titlul I, se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
”Art. 164(1) In vederea dobândirii calității de Market Maker pe Piața Reglementată un participant trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 
a) să dețină dreptul de a tranzacționa instrumente financiare pe cont propriu în conformitate cu obiectul de activitate menționat în actul 
de înscriere în Registrul public al A.S.F;  
(...) 
c) să solicite acordarea calității de Market Maker pe Piața Reglementată prin transmiterea unei cereri scrise, conform modelului 
standard stabilit de B.V.B.; 
(...) 
f) să prezinte dovada achitării în contul B.V.B. a tarifului pentru înscrierea in Registrul Market Makerilor pe Piața Reglementată, în 
cazul în care a fost aprobată perceperea unui astfel de tarif; 
(...) 
(3) B.V.B. va notifica public cu privire la acordarea calității de Market Maker pe Piața Reglementată pentru un Participant și va actualiza 
în mod corespunzător “Registrul Market Makerilor pe Piața Reglementată”.” 
 
 
83. Articolul 166 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 166 B.V.B. va notifica public instrumentele financiare pentru care sunt înregistrați Participanții în calitate de Market Makeri pe 
Piața Reglementată, precum și orice modificări ulterioare cu privire la acestea.” 
 
 
84. Partea introductivă și litera c) ale articolului 167 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 167 Consiliul Bursei poate respinge cererea unui Participant pentru obținerea calității de Market Maker pe Piața Reglementată, 
în următoarele situații: 
(…) 
c) Participantul respectiv a încălcat in mod frecvent angajamentele care decurg din deținerea calității de Market Maker pe  
Piața Reglementată, în cazul în care anterior a mai deținut această calitate; 
(…)” 
 
 
85. Alineatele (2), (5) și (6) ale articolului 168 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 



” Art. 168 

(…) 
(2) Un Participant poate renunța la calitatea de Market Maker pe Piața Reglementată prin: 
a) transmiterea către B.V.B. a unei notificări de renunțare la calitatea de Market Maker pe Piața Reglementată care să devină 

efectivă la finele lunii calendaristice în decursul căreia Participantul a efectuat solicitarea respectivă;  
b) prin transmiterea către B.V.B. a unei notificări de renunțare la calitatea de Market Maker pe Piața Reglementată care să devină 

efectivă imediat. 
(…) 
(5) Renunțarea de către un Market Maker la înregistrarea pentru toate instrumentele financiare echivalează cu renunțarea la calitatea 
de Market Maker pe Piața Reglementata, caz în care se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (2). 
(6) Renunțarea de către un Participant la calitatea de Market Maker pe Piața Reglementată echivalează cu renunțarea la înregistrarea 
ca Market Maker pentru toate instrumentele financiare.” 
 
 
86. Alineatele (1) și (2) ale articolului 169 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”Art. 169 (1) Dacă un Participant a renunțat la înregistrarea ca Market Maker pe Piața Reglementată pentru un instrument financiar în 
conformitate cu prevederile art. 168 alin. (1) lit. a) sau a renunțat la calitatea de Market Maker in conformitate cu prevederile art. 168 

alin. (2) lit. a), reînregistrarea ca Market Maker pentru acel instrument financiar, respectiv redobândirea calității de Market Maker se 
poate obține numai după o perioadă de timp stabilită de Consiliul Bursei, care nu poate fi mai mică de 10 zile calendaristice. 
(2) Dacă un Participant a renunțat la înregistrarea ca Market Maker pentru un instrument financiar tranzacționat in Piața Reglementată 
în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (1) lit. b) sau a renunțat la calitatea de Market Maker în conformitate cu prevederile art. 168 
alin. (2) lit. b), reînregistrarea ca Market Maker pentru acel instrument financiar, respectiv redobândirea calității se poate obține numai 
după o perioadă de timp stabilită de Consiliul Bursei, care nu poate fi mai mică de 30 zile calendaristice. 
(…)” 
 
 
87. Denumirea secțiunii 4 din Capitolul III1 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

” Secțiunea 4 
Suspendarea / Încetarea înregistrării ca Market Maker. 

Retragerea calității de Market Maker pe Piața Reglementată” 
 
 
88. Litera b) a alineatului (1) al articolului 1610 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins:  
” Art. 1610 (1)  
(…)  
b) solicitarea motivată a A.S.F. sau a unei alte instituții similare; 
(…)” 
 
 
89. Partea introductivă a articolului 1613 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1613 Consiliul Bursei hotărăște retragerea calității de Market Maker pe Piața Reglementată, luând în considerare următoarele 
situații, fără a se limita la: 
(…)” 
 
 
90. Alineatul (1) al articolului 1614 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1614 (1) B.V.B. va notifica atât Participantul, cât și publicul larg cu privire la suspendarea / încetarea înregistrării unui  
Market Maker, respectiv retragerea calității de Marker Maker si va actualiza în mod corespunzător “Registrul Market Makerilor pe  
Piața Reglementată”.” 
 
 
91. Denumirea secțiunii 5 din Capitolul III1 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

” Secțiunea 5 
Reluarea înregistrării ca Market Maker. 

Redobândirea calității de Market Maker pe Piața Reglementată ” 
 
 
92. Alineatul (1) al art. 1617 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1617 (1) Calitatea de Market Maker presupune menținerea pe durata ședinței de tranzacționare a lichidității Pieței Reglementate 
prin furnizarea de oferte ferme de cumpărare și de vânzare, precum și încheierea de tranzacții pe baza acestora. ” 
 



 
93. Alineatul (3) al articolului 1618 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1618 (3) B.V.B. poate decide cu privire la utilizarea unui cont special pentru evidențierea operațiunilor de piață efectuate de către 
Participanții în calitate de Market Maker la Piața Reglementată (“cont Market Maker”). ” 
 
 
94. Literele a), b), c) și d) ale alineatului (1) și alineatul (3), ale articolului 1622, se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 1622 (1) (…):  

a) ofertele ferme de cumpărare și de vânzare introduse si administrate de către Participanții în vederea îndeplinirii obligațiilor 
asumate în calitate de Market Makeri pe Piața Reglementată;  

b) ordinele introduse pe contul “House” de către Participanții care dețin calitatea de Market Makeri pe Piața Reglementată, dar care 
nu se încadrează în cerințele stabilite cu privire la ofertele ferme de cumpărare și vânzare;  

c)  ordinele introduse pe conturile individuale, respectiv pe conturile globale aferente clienților proprii de către Participanții care dețin 
calitatea de Market Makeri pe Piața Reglementată, conform sistemului de conturi utilizat de aceștia; 

d) ordinele introduse de către ceilalți Participanți care nu dețin calitatea de Market Maker pe Piața Reglementată.   
(….) 
(3) Obligațiile/facilitățile unui Participant în calitate de Market Maker pe Piața Reglementată se consideră a fi îndeplinite/acordate prin 
luarea în considerare numai a activității desfășurate de către acesta pe contul “House”.” 
 
 
95. Alineatul (4) al articolului 1624(0) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(4) În situația în care un Market Maker înregistrat pentru un anumit instrument financiar înregistrează disfuncționalități de ordin tehnic 
(cum ar fi disfuncționalități ale sistemului electronic de cotare utilizat), acesta este obligat să informeze B.V.B. cu promptitudine cu 
privire la o astfel de situație, iar obligațiile sale se suspendă.” 
 
 
96. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 1625 se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1625 (1) B.V.B. va evalua activitatea desfășurată de un Participant care deține calitatea de Market Maker pe Piața Reglementată 
pentru a: 
(…)” 
 
 
97. Articolul 1626 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1626 (1) Lunar, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni, B.V.B. va publica pe pagina de web proprie, o situație pentru luna 
anterioară privind performanța Market Makerilor pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare pe Piața Reglementată pe 
care sunt înregistrați, conform unei metodologii specifice. 
(2) În situații excepționale, temeinic justificate (lichiditate deosebită, probleme tehnice, frecvența tranzacțiilor etc.), termenul prevăzut 
la alin. (1) se poate extinde cu maxim 5 zile lucrătoare. 
(3) Dacă un Market Maker înregistrat pe un instrument financiar admis la tranzacționare pe Piața Reglementată nu își îndeplinește 
obligațiile asumate cu privire la derularea activității de Market Maker pentru instrumentul respectiv, acesta nu va beneficia de 
comisioanele preferențiale prevăzute de B.V.B. pentru categoria respectivă de Market Makeri, în conformitate cu  procedura aplicabilă 
categoriei respective de Market Makeri. 
(4) În situația menționată la alin. (3), B.V.B. poate stabili proceduri specifice aplicabile unei categorii de Market Makeri pe Piața 
Reglementată, în funcție de tipul instrumentului financiar (acțiune, titlu de stat, titlu de participare din Categoria Locală OPCVM 
tranzacționabile etc.) pe care aceștia sunt înregistrați, precum și de caracteristicile de tranzacționare ale tipului respectiv de instrument 
financiar. 
(5) În cazul în care, in urma procesului de evaluare a activității desfășurate de un Participant in calitate de Market Maker pentru 
instrumentul financiar admis la tranzacționare pe Piața Reglementată pe care este înregistrat, se constată nerespectarea cadrului  
metodologic aplicabil, stabilit prin decizie a Directorului General al B.V.B., B.V.B. poate aplica măsurile adecvate.   
(6) În stabilirea cadrului metodologic aplicabil, menționat la alin. (5), BVB poate lua în considerare următoarele, fără a se limita la: 
a) specificul, dimensiunea și impactul neîndeplinirii obligațiilor de cotare;  
b) perioada relevantă de observare/ monitorizare; 
c) frecvența neîndeplinirii obligațiilor de cotare.” 
   
 
98. Alineatul (7) al articolului 1634 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (7) B.V.B. publică prin intermediul paginii web proprie parametrii specifici Furnizorilor de lichiditate corespunzători fiecărei emisiuni 
individuale de produse structurate/ emisiuni de titluri de participare care beneficiază de serviciile acestei categorii de participanți.” 
 
 
99. Alineatele (3) și (4) ale articolului 17 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 17 
(…) 



(3) Calitatea de agent de bursă se dobândește în baza unei cereri transmisă în acest sens de un Participant, fiind necesară îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiții: 
a) depunerea declarației de conformitate cu privire la îndeplinirea condițiilor specificate in reglementările A.S.F. în vigoare, incidente 

persoanei care intenționează să devină agent de bursă; declarația menționată anterior se dă pe propria răspundere de către 
reprezentantul legal al Participantului BVB;  

b) obligativitatea frecventării cursurilor organizate de B.V.B; 
c) promovarea testelor/ examenelor profesionale, în baza cursurilor specifice, organizate de BVB; 
d) depunerea Anexei nr. 2, completată și semnată; 
e) plata tarifului de examinare a agenților de bursă (conform Listei privind tarifele și comisioanele practicate de BVB). 
(…) 
(4) B.V.B. stabilește condițiile de organizare si desfășurare a examenelor și testelor pentru agenții de bursă.” 
 
 
100. După alineatul (4) al articolului 17 din Titlul I se introduc două noi alineate, alin. (41) și alin. (42), cu următorul cuprins: 
” (41)  BVB, prin decizie a Directorului General, stabilește: 
a) situațiile în care se impune reautorizarea agenților de bursă, cum ar fi: modificări semnificative ale caracteristicilor sistemelor 
informatice de tranzacționare ale B.V.B; 
b) oportunitatea întrunirii cerințelor pentru organizarea unor sesiuni privind:  
i) reautorizarea agenților de bursă;  
ii) autorizarea distinctă pentru anumite instrumente, în situația implementării unor noi instrumente financiare. 
(42) BVB va notifica în mod corespunzător Participanții la piață în situația adoptării unor măsuri conform alin. (41). ”   
 
 
101. Alineatul (7) al articolului 17 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (7) Încetarea calității de agent de bursă si retragerea accesului la sistemul de tranzacționare al B.V.B. poate avea loc în următoarele 
situații: 
a) la cererea Participantului respectiv;  
b) la cererea agentului de bursă respectiv, ca urmare a încetării relațiilor contractuale cu Participantul respectiv; 
c) urmare a unei sancțiuni aplicate de B.V.B. pentru săvârșirea unei fapte ilicite la regimul juridic bursier;  
d) urmare a unei sancțiuni aplicate de A.S.F., conform art. 261 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 126/2018, respectiv de autoritatea 

competentă din statul de origine.” 
 
 
102. După alineatul (13) al articolului 17 din Titlul I se introduc două noi alineate, alin. (14) și alin. (15), cu următorul cuprins: 
”(14) La solicitarea justificată a unui Participant, BVB poate aloca profile utilizator cu acces in sistemul de tranzacționare al BVB pentru 
personalul Participantului care îndeplinește funcția de conformitate, cu drept exclusiv de vizualizare asupra operațiunilor efectuate de 
către Participantul respectiv. 
(15) Solicitarea menționată la alin. (14) va include în mod expres elementele de identificare ale personalului Participantului care 
îndeplinește funcția de conformitate și se va efectua și cu respectarea cerințelor specificate la art. 17 alin. (3), cu excepția lit. c) și e).” 
 
 
103. Alineatele (2) – (7) ale articolului 18 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins : 
”(2) Relațiile dintre Participanți și clienți, în legătură cu activitățile bursiere, vor avea la baza reglementările A.S.F. și/sau autorității 
competente din statul de origine, după caz, în conținutul minim cerut de acestea. 
(3) Participanții vor furniza clienților informații certe, corecte și suficiente asupra pieței bursiere, precum și asupra activității de 
tranzacționare efectuate în numele acestora în cadrul B.V.B. 
(4) Participanții vor efectua controlul intern al activității pe care o desfășoară în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F. 
și/sau autorității competente din statul de origine, după caz, în vigoare. 
(5) Personalul Participanților va respecta cerințele referitoare la prestarea de servicii de investiții și desfășurarea activității de investiții, 
stabilite prin reglementările A.S.F. și/ sau autorității competente din statul de origine, după caz și ale B.V.B. 
(6) Cel puțin una din persoanele de contact cu B.V.B., desemnată de fiecare Participant conform Anexei nr. 1, va fi agent de bursă.  
(7) Membrii organului de conducere și agenții de bursă vor îndeplini cerințele și standardele profesionale prevăzute în reglementările 
A.S.F. /autorității competente din statul de origine, și ale B.V.B.” 
 
 
104. Litera b) a articolului 181 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) introducerea și administrarea ordinelor de bursă de către Participanți vor fi efectuate în permanență conform reglementărilor 
B.V.B., aprobate de A.S.F. și a reglementărilor emise de A.S.F.;” 
 
 
105. Litera a) a alineatului (1) al articolului 182 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 182 (1) 
(….): 



a) să declare ca efectuează tranzacționare pe bază de algoritmi, conform prevederilor Legii nr. 126/2018, reglementărilor aplicabile 
și a reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE;   

(…)” 
 
 
106. Litera a) a alineatului (2) al articolului 182 din Titlul I se modifica și va avea următorul cuprins: 
” Art. 182 (2)  
(….): 
a) să notifice BVB că sunt furnizori de servicii DEA și se conformează prevederilor incidente ale Legii nr. 126/2018,  reglementărilor 

aferente și a reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE; 
 (…)” 
 
 
107. Alineatul (1) al articolului 21 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Activitatea de publicitate a Participanților se va desfășura conform prevederilor Legii nr.126/2018 și a reglementărilor A.S.F. și/ 
sau autorității competente din statul de origine după caz, incidente.” 
 
 
108. Articolul 22 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 22 Personalul care îndeplinește funcții-cheie va respecta prevederile Legii nr.126/2018, ale reglementărilor A.S.F. și/sau 
autorității competente din statul de origine, după caz, incidente, precum și reglementările B.V.B.” 
 
 
109. Literele b), c) și f) ale alineatului (1) al articolului 23 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 23 (1) Participanții vor comunica B.V.B., în scris, în termen de 2 zile lucrătoare: 

 (….) 

b) orice schimbări intervenite în condițiile inițiale de autorizare ale societății de către A.S.F. / autoritatea competentă din statul de 
origine, sau de înscriere in Registrul A.S.F., după caz; 
c) orice modificări în modul de organizare și functionare autorizate conform reglementărilor A.S.F., însoțite de decizia A.S.F. de 
autorizare a modificării respective, de certificat de înscriere mențiuni sau de noul certificat de înregistrare la O.R.C., după caz; 
(….) 
f) introducerea oricăror acțiuni în justiție de către Participant sau primirea citației, în cazul introducerii acțiunilor de către alte persoane 
fizice sau juridice împotriva Participantului, a membrilor organului de conducere, a oricărui angajat al societății, al cărei obiect vizează 
orice aspect al activității desfășurate de către aceștia;” 
 
 
110. Alineatul (2) al articolului 23 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Documentele justificative vor fi transmise B.V.B. pe măsura legalizării și/sau eliberării de către instituțiile corespunzătoare 
(A.S.F./B.N.R, autoritatea competentă din statul de origine, O.R.C. etc.).” 
 
 
111. Litera a) a alineatului (4) al articolului 23 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (4) (….): 
a) Anexa nr. 1 actualizată, împreună cu documente justificative ale modificărilor relevante activității Participantului;  
(…)” 
 
 
112. Articolul 24 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 24 (1) Participanții au obligația de a notifica B.V.B. in legătură cu actualizările privind agenții delegați, iar BVB va opera 
respectivele modificări pe pagina web a B.V.B. 
(2) În situația în care Participanții solicită B.V.B. retragerea autorizațiilor de agenți de bursa, B.V.B. va transmite acestora dovada 
blocării/dezactivării codurilor și parolelor de acces la sistemul de tranzacționare al B.V.B.” 
 
 
113. Articolul 25 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 25 Contractele de mandat încheiate de Participanți cu alți Participanți în legătură cu serviciile de investiții financiare, vor fi 
comunicate B.V.B. în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestora.” 
 
 
114. Articolul 26 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 26 (1) Participanții care încheie contracte la distanță și prestează servicii de tranzacționare prin internet în conformitate cu 



prevederile Legii nr.126/2018 și ale reglementărilor A.S.F. incidente, vor notifica B.V.B. acest aspect și se vor conforma cerințelor 
specifice. 
 
(2) Participanții vor notifica B.V.B. în legătură cu prestarea serviciilor si activităților de investiții financiare în alte state membre conform 
prevederilor incidente aplicabile.” 
 
 
115. Alineatul (1) al articolului 27 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Societățile de servicii de investiții financiare înscrise în Registrul Participanților vor transmite B.V.B. rapoartele financiare prevăzute 
în Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, în format electronic, în termenele prevăzute de reglementările A.S.F.” 
 
116. Alineatul (1) al articolului 29 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Participanții au obligația sa pună la dispoziția B.V.B., la solicitarea motivata a acesteia, documentele referitoare la activitatea pe 
care o desfășoară, precum și informații referitoare la membrii ai organului de conducere, personalul cu funcții-cheie, agenți delegați, 
clienți, etc.” 
 
 
117. Alineatele (1) și (3) ale articolului 30 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 30 (1) Nivelul și tipul tarifelor și comisioanelor care vor fi plătite de Participanți pentru derularea de activități specifice pe piața 
reglementată administrată de B.V.B. vor fi aprobate de organul statutar desemnat de B.V.B., conform actului constitutiv, incluse în 
Lista privind tarifele și comisioanele practicate de B.V.B. și notificate A.S.F. 
(…) 
(3) Obligațiile de plată ale Participanților reprezintă obligații distincte de obligațiile de plată ale acestora față de A.S.F., stabilite potrivit 
reglementărilor A.S.F.” 
 
 
118. Partea introductivă a alineatului (1) și alineatele (2) și (3) ale Articolul 32 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 32 (1) Participanții au obligația să plătească B.V.B. tarife, conform Listei privind tarifele și comisioanele practicate de B.V.B., 
pentru: 
(…) 
(2) Tarifele prevăzute în alin. (1) se datorează BVB, având în vedere specificul operațiunii efectuate, conform Listei de tarife și 
comisioane practicate de B.V.B. 
(3) Plata tarifelor se va efectua lunar de către Participanții care tranzacționează in B.V.B., în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea 
lunii pentru care se face plata, pe baza rapoartelor transmise de B.V.B.” 
 
 
119. Partea introductivă a alineatului (2) al articolului 321 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) În vederea admiterii ca participant la piața de titluri de stat a B.V.B., participantul: (…)” 
 
 
120. Literele d1) și j) ale alineatului (2) al articolului 37 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 37 (2) (…): 
d1) neconformarea cu cadrul metodologic aplicabil, menționat la art. 1626 alin. (5); 
(…) 
j)  comunicarea intenției de fuzionare sau divizare în alte condiții decât cele prevăzute de art. 28; 
(…)” 
 
 
121. Litera j) a alineatului (3) al articolului 37 din Titlul I se abrogă. 
”j) abrogat.” 
 
 
122. Articolul 42 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 42 (1) Săvârșirea, cu intenție sau din culpă, a faptelor ilicite la regimul juridic bursier determinate expres în reglementările B.V.B. 
se sancționează cu următoarele sancțiuni administrative: 
a) avertisment scris; 
b) suspendarea exercitării dreptului de a tranzacționa al Participantului pe o perioadă de la 1 la 90 ședințe de tranzacționare; 
c) interzicerea accesului agentului de bursă în sistemul de tranzacționare al B.V.B.  și/ sau în sala de tranzacționare a B.V.B., pe o 

perioadă cuprinsă între 1 și 180 de ședințe de tranzacționare; 
d) suspendarea exercitării tuturor drepturilor care decurg din decizia de autorizare ca agent de bursă, pe o perioadă de la 1 la  

180 ședințe de tranzacționare; 
e) revocarea deciziei de autorizare ca agent de bursă; 
f) retragerea calității de Participant. 



(2) În mod specific, în ceea ce privește activitatea Market Makerilor/ Furnizorilor de lichiditate care intră sub incidența Art. 37 alin. (2) 
lit. d1 din Titlul I, se pot aplica și următoarele, fără a se limita: 
a) notificare/atenționare scrisă; 
b) avertisment scris; 
c) includerea într-o listă specială de observare (“Watch List”) a activității acestora; 
c) suspendarea înregistrării ca formator de piață pentru unul sau mai multe instrumente financiare respectiv, 
d) încetarea înregistrării ca formator de piață pentru unul sau mai multe instrumente financiare; 
e) retragerea calității de formator de piață.” 
 
 
123. Litera b) a alineatului (2) al articolului 49 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”b) A.S.F.;” 
 
 
124. Litera d) a alineatului (2) al articolului 49 din Titlul I se abrogă. 
”d) abrogat;” 
 
 
125. Alineatul (1) al articolului 54 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Procedura de investigare a faptelor ilicite la regimul juridic bursier este efectuată de către angajați din cadrul Departamentului de 
specialitate al B.V.B. care are competență materială în acest sens, sub coordonarea conducătorului Departamentului respectiv.” 
 
 
126. Articolul 69 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 69 În cazul săvârșirii repetate a aceleiași sau a unei alte fapte ilicite prevăzute in reglementările B.V.B. sau în cazul săvârșirii 
unei fapte ilicite de către o persoană fizică/juridică sancționată anterior pentru săvârșirea unei contravenții/infracțiuni potrivit 
prevederilor Legii nr. 126/2018, cumulativ cu sancțiunea patrimonială stabilită se aplică și sancțiunea suspendării exercităr ii dreptului 
de a tranzacționa al Participantului respectiv, pe o durată de cel puțin 60 de ședințe de tranzacționare si/sau sancțiunea suspendării 
efectelor deciziei de autorizare ca agent de bursă, pe o durată de cel puțin 60 de ședințe de tranzacționare, după caz.” 
 
 
127. Alineatul (2) al articolului 77 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) B.V.B. va comunica A.S.F. deciziile de sancționare a agentului de bursă/Participantului care a săvârșit fapte ilicite la regimul juridic 
bursier în cadrul pieței reglementate, în cel mult 48 de ore de la emiterea acestora.” 
 
 
128. Articolul 82 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.82 Departamentul de specialitate al B.V.B. competent este obligat să răspundă solicitărilor Comisiei de Apel, Consiliului Bursei  
sau, după caz, ale A.S.F., în vederea lămuririi tuturor aspectelor ce fac obiectul contestației.” 
 
 
129. Denumirea subsecțiunii §3 din cadrul Secțiunii 5 din Capitolul V din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 

”§3 
Informarea A.S.F.” 

 
 
130. Articolul 88 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 88 (1) B.V.B. va informa de îndată A.S.F. în cazul în care, ca urmare a înregistrării unor contestații la deciziile de sancționare, 
acestea au fost soluționate altfel decât prin menținerea prevederilor deciziei de sancționare. 
(2) De asemenea, B.V.B. va informa de îndată A.S.F. despre săvârșirea faptelor ilicite la regimul juridic bursier, cu privire la care are 
suspiciuni că ar întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în legătură cu care acesta a sesizat organul de urmărire penală 
competent.” 
 
 
131. Articolul 92 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 92 Departamentul de specialitate al B.V.B. competent, Comisia de Apel, Consiliul Bursei sau A.S.F. pot cere, ori de câte ori este 
necesar, certificatul de cazier bursier al unei persoane aflată în curs de investigație.” 
 
 
132. Litera b) a articolului 99 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
”b) a avut o bună conduită în operațiunile derulate pe piețele reglementate si sistemul multilateral de tranzacționare administrate de 
B.V.B.” 
 



 
133. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 1 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Prezentul Titlu are ca scop stabilirea cadrului procedural al pieței reglementate administrată de B.V.B., referitor la: (…)” 
 
 
134. Articolul 2 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 2 Emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de B.V.B. au 
obligația să respecte permanent legislația primară și secundară aplicabilă.” 
 
 
135. Partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (8) ale articolului 3 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 3 (1) Piața reglementată administrată de B.V.B. are următoarea structură: 
(…) 
 (8) În Sectorul Alte Instrumente Financiare Internaționale pot fi admise orice alte instrumente financiare emise în state membre si/sau 
terțe care nu pot fi încadrate în Categoria internațională acțiuni, Categoria internațională drepturi sau Categoria internațională 
obligațiuni. 
(…)” 
 
 
136. Partea introductivă și literele a) și b) ale alineatului (1) al articolului 6 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 6 (1) Emitentul, persoană juridică română, care solicită admiterea acțiunilor la tranzacționare în Categoria Premium acțiuni 
trebuie să respecte următoarele obligații - cerințe generale: 
a) să fie o societate care a încheiat o ofertă publică de vânzare de acțiuni, in vederea admiterii la tranzacționare, în baza unui 

prospect de ofertă aprobat de autoritatea competentă relevantă sau care are aprobat de către autoritatea competentă relevantă 
un prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare; 

b) să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 24/2017 la art. 49, alin. (1), lit. a) și c);  
(…)” 
 
 
137. Literele b), h) și i) ale articolului 8 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (…)  
b) prospectul de ofertă sau prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare aprobat de autoritatea competentă relevantă cu 
toate amendamentele și anexele (copie); 
 (…) 
h) notificarea Participantului privind rezultatele ofertei publice; 
i) pentru emitenții ale căror instrumente financiare nu au fost tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare autorizat de A.S.F. 
sau de o altă autoritate competentă în ultimii 3 ani: 
1. ultimele 3 situații financiare anuale și dovada depunerii la autoritățile fiscale (copii), ultimele 3 rapoarte ale auditorilor financiari 

de certificare a situației financiare anuale, ultimele 3 rapoarte anuale ale administratorilor, ultimele 3 hotărâri ale A.G.A. de 
aprobare a situațiilor financiare anuale, precum și ultimul raport / ultimele 3 rapoarte anuale ale Emitentului dacă au fost redactate; 

2. ultima raportare financiară semestrială și dovada depunerii la autoritățile fiscale (copie), precum și ultimul raport semestrial al 
administratorilor (raportul de gestiune) și raportul semestrial al Emitentului dacă a fost redactat, întocmit conform reglementărilor 
A.S.F.; 

(…)” 
 
 
138. Litera r) a articolului 8 din Titlul II se abrogă: 
”r) abrogat.” 
 
 
139. Litera b) a articolului 18 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) prospectul, dacă este cazul, în conformitate cu reglementările A.S.F.;” 
 
 
140. Litera b) a alineatului (1) al articolului 19 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) să facă obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare, care să îndeplinească prevederile art. 48 din  
Regulamentul ASF nr.5/2018.” 
 
 
141. Litera b) a alineatului (2) al articolului 19 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) să facă obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare, care să îndeplinească prevederile art. 49 din  
Regulamentul ASF nr.5/2018.” 
 



 
142. Articolul 20 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
” Art. 20 (1) Drepturile emise de un Emitent, persoană juridică din alte state membre si din țări terțe, cu acțiuni distribuite public, pot fi 
admise în Categoria Internațională drepturi, dacă cel puțin o clasă de acțiuni ale Emitentului sunt admise la tranzacționare la B.V.B. 
în Categoria Internațională acțiuni. 
(2) Drepturile care fac obiectul admiterii la tranzacționare în Categoria Internațională drepturi trebuie să respecte cerințele prevăzute 
în art. 16 alin. (2). 
(3) Emitentul drepturilor admise la tranzacționare în Categoria Internațională drepturi trebuie să respecte cerințele prevăzute art. 16 
alin.(3).” 
 
 
143. Litera r) a alineatului (1) al articolului 21 din Titlul II se abrogă: 
”r) abrogat.” 
 
 
144. Articolul 23 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 23 Obligațiunile unui Emitent, pot fi admise în Categoria obligațiuni corporative, dacă: 
a) a încheiat o ofertă publică de vânzare de obligațiuni, în vederea admiterii la tranzacționare la B.V.B, efectuată în baza unui prospect 
de ofertă aprobat de autoritatea competentă relevantă, sau care are aprobat de către autoritatea competentă relevantă un prospect 
întocmit în vederea admiterii la tranzacționare; 
b) valoarea împrumutului obligatar este de minim, echivalentul în lei a 200.000 EURO, sau când este mai mică de 200.000 EURO să 
existe o aprobare a A.S.F. de admitere la tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.” 
 
 
145. Literele a) și b) ale articolului 25 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”a) cererea de admitere la tranzacționare a obligațiunilor; 
  b) prospectul de ofertă sau prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare aprobat de autoritatea competentă relevantă cu 
toate amendamentele și anexele (copie); 
(…)” 
 
 
146. Alineatul (2) al articolului 38 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) Pentru a realiza admiterea altor titluri de credit în Categoria alte titluri de credit, Emitenții acestora vor trebui să depună la B.V.B., 
prin intermediul unei Societăți inițiatoare, documentele prevăzute la art. 25.” 
 
 
147. Literele a0) și a) ale articolului 41 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” a0) cererea de admitere la tranzacționare a acțiunilor; 
a) prospectul de ofertă sau prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare aprobat de autoritatea competentă relevantă cu 
toate amendamentele si anexele (copie); 
(…)” 
 
 
148. Litera b) a alineatului (1) al articolului 426 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) să facă obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare, care să îndeplinească prevederile art. 48 din Regulamentul A.S.F. 
nr.5/2018.” 
 
 
149. Litera b) a alineatului (2) al articolului 426 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) să facă obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare, care să îndeplinească prevederile art. 49 din Regulamentul A.S.F. 
nr.5/2018.” 
 
 
150. Articolul 427 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 427 Emitenții din alte state care solicită admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare în Categoria A, vor depune la 
B.V.B., prin intermediul unei Societăți inițiatoare, documentele prevăzute la art. 36 alin. (1) sau (2).” 
 
 
151. Alineatul (1) al articolului 44 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 44 (1) Societatea inițiatoare va depune la B.V.B. documentele înainte de a le depune la A.S.F., însoțite de o cerere provizorie 
de admitere la tranzacționare pe piața reglementată, în vederea obținerii acordului de principiu, urmând ca în termen de maximum  
10 zile de la data depunerii tuturor documentelor solicitate de B.V.B. să fie emis acordul de principiu al operatorului de piață.” 



 
 
152. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 65 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare, cu acordul A.S.F., acțiunile din Categoria Standard acțiuni și Categoria Internațională 
acțiuni în următoarele cazuri: 
(…)” 
 
 
153. Litera d) a alineatului (1) al articolului 65 din Titlul II se abrogă: 
”d) abrogat.” 
 
 
154. Alineatul (2) al articolului 65 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) Retragerea acțiunilor de pe piața reglementată la inițiativa emitentului se poate face numai prin ofertă publică de preluare adresată 
tuturor acționarilor, dacă acționarul majoritar a obținut astfel cel puțin 95% din drepturile de vot sau a achiziționat, în cadrul ofertei, 
acțiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei și dacă s-a conformat prevederilor art. 42 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 24/2017.” 
 
 
155. Alineatul (1) al articolului 66 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 66 (1) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare, cu acordul A.S.F., obligațiunile din Categoria obligațiuni corporative, Categoria 
Internațională obligațiuni si obligațiunilor ipotecare din Categoria alte titluri de credit, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1).” 
 
 
156. Partea introductivă a alineatului (2) al articolului 66 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare obligațiunile, cu acordul A.S.F., din Categoria obligațiuni corporative, Categoria 
Internațională obligațiuni si obligațiunile ipotecare din Categoria alte titluri de credit, în următoarele situații: 
(…)” 
 
 
157. Litera g) a alineatului (2) al articolului 66 din Titlul II se abrogă: 
”g) abrogat.” 
 
 
158. Partea introductivă a  articolului 67 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 67 B.V.B. poate retrage de la tranzacționare cu acordul A.S.F. drepturile din Categoria drepturi și Categoria Internațională 
drepturi în următoarele cazuri: 
(…)” 
 
 
159. Litera b) a articolului 67 din Titlul II se abrogă: 
”b) abrogat.” 
 
 
160. După articolul 68 din Titlul II se introduce un nou articol, articolul 681, cu următorul cuprins: 
” Art. 681 Prin excepție de la prevederile privind procedura de retragere de la tranzacționare a instrumentelor financiare stabilită 
conform prezentului Titlu, instrumentele financiare, pentru care în documentul de emisiune sunt stipulate precizări exprese în ceea ce 
privește data maturității acestora (ex: obligațiuni, titluri de stat, emisiuni de produse structurate, etc) sunt retrase de drept de la 
tranzacționare, fără a mai fi necesare alte demersuri în cadrul B.V.B., din ziua imediat următoare datei atingerii maturității, cu excepția 
situațiilor în care se prevede în mod expres altfel.” 
 
 
161. Articolul 69 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 69 B.V.B. poate retrage de la tranzacționare, cu acordul A.S.F., instrumentele financiare din Sectorul OPC în conformitate cu 
prevederile art. 65 alin. (1).” 
 
 
162. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 691 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 691 (1) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare, cu acordul A.S.F., titlurile de participare la OPCVM tranzacționabile, Categoria 
Internațională pentru nerespectarea cerințelor cu privire la menținerea la tranzacționare prevăzute în prezentul titlu, în cazul 
neîndeplinirii cerințelor menționate la art. 1071, precum și în următoarele cazuri: (…)” 
 
 



163. Litera h) a alineatului (1) al articolului 691 din Titlul II se abrogă: 
”h) abrogat.” 
 
 
164. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 692 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 692 (1) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare, cu acordul A.S.F., titlurile de participare din Categoria Locală OPCVM 
tranzacționabile pentru nerespectarea cerințelor cu privire la menținerea la tranzacționare prevăzute în prezentul titlu, în cazul 
neîndeplinirii cerințelor menționate la art. 1072, precum și în următoarele cazuri: (…)” 
 
 
165. Litera f) a alineatului (1) al articolului 692 din Titlul II se abrogă: 
”f) abrogat.” 
 
 
166. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 70 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 70 (1) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare, cu acordul A.S.F., obligațiunile municipale din Categoria obligațiuni municipale 
în cazul în care: (…)” 
 
 
167. Literele d) și g) ale alineatului (1) al articolului 70 din Titlul II se abrogă: 
”d) abrogat. 
(…) 
g) abrogat. 
(…)” 
 
 
168. Partea introductivă și litera a) ale alineatului (2) al articolului 70 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art.70 (2) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare, cu acordul A.S.F., titlurile de stat din Categoria titluri de stat în cazul în care: 
a) Emitentul nu respectă cel puțin una din cerințele de menținere la tranzacționare corespunzătoare acestei categorii și/sau în opinia 
B.V.B. nu mai poate fi menținută sau restabilită o piață ordonată a respectivelor titluri de stat; (…)” 
 
 
169. După litera a) a alineatului (2) al articolului 70 din Titlul II se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: 
” a1) Emitentul nu respectă condițiile Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a titlurilor de stat la B.V.B.;” 
 
 
170. Litera c) a alineatului (2) al articolului 70 din Titlul II se abrogă: 
”c) abrogat.” 
 
 
171. Alineatul (0) al al articolului 701 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 701 (0) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare produsele structurate în conformitate cu prevederile prezentului articol.” 
 
 
172. Litera c) a alineatului (1) al articolului 701 din Titlul II se abrogă: 
”c) abrogat.” 
 
 
173. Alineatul (3) al articolului 702 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (3) Retragerea unei emisiuni individuale se va face de drept, fără a mai fi necesare alte demersuri în cadrul B.V.B., cu respectarea 
prevederilor lit. a) și b) de la alin. (1).” 
 
 
174. Articolul 81 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 81 Emitentul va transmite B.V.B. toate rapoartele, documentele și comunicatele stabilite atât prin prezentul Capitol cât și prin 
reglementările legale în vigoare, în format electronic standardizat. În cazul în care există motive întemeiate sau circumstanțe 
excepționale și nu poate fi folosită transmisia în format electronic standardizat, aceste informații vor fi transmise prin oricare alt mijloc 
de comunicare (e-mail, fax, poștă sau curier, pe suport de hârtie).” 
 
 
175. Articolul 84 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 84 În cazul în care Emitentul întocmește documente în scopul informării investitorilor proprii sau a celor potențiali, care conțin 
informații care să nu fi fost deja publicate și care pot afecta prețul/randamentul instrumentelor financiare, acesta va transmite B.V.B. 



respectivele documente spre a fi aduse la cunoștința publicului.” 
 
 
176. Articolul 87 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 87 Emitentul va putea decide amânarea dezvăluirii unor informații subiect al informării continue numai cu respectarea strictă a 
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014 și a regulamentelor delegate sau de punere în aplicare emise în legătură cu acesta.” 
 
 
177. Articolul 871 din Titlul II se abrogă: 
” Art. 871  Abrogat.” 
 
 
178. Litera c) a alineatului (1) al articolului 92 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” c) transmiterea/publicarea raportului anual, semestrial și trimestrial (primele 3 luni, respectiv 9 luni ale anului financiar);” 
 
 
179. Alineatul (2) al articolului 92 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) În cazul în care Emitentul va specifica perioade de timp în calendarul sau, acesta va transmite datele calendaristice pentru 
desfășurarea respectivelor evenimente, în cel mai scurt timp de la stabilirea acestora, la fel ca și orice altă modificare care poate 
surveni ulterior, cu respectarea prevederilor aplicabile emise de A.S.F.” 
 
 
180. Articolul 93 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 93 (1) Emitentul va transmite B.V.B., în termen de cel mult 4 luni de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Anual întocmit 
în conformitate cu reglementările în materie emise de către A.S.F. 
(2) Raportul menționat în alin. (1) va cuprinde toate documentele de raportare prevăzute în reglementările A.S.F.” 
 
 
181. Articolul 95 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 95 (1) Emitentul va transmite B.V.B., în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Semestrial 
întocmit în conformitate cu reglementările în materie emise de către A.S.F. 
(2) Raportul menționat în alin. (1) va cuprinde toate documentele de raportare prevăzute în reglementările A.S.F.” 
 
 
182. Articolul 96 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 96 Emitentul va transmite B.V.B., în termen de cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Trimestrial 
pentru primul și cel de al III-lea trimestru (include raportări financiare care acoperă primele 3 luni, respectiv 9 luni ale anului financiar), 
întocmit în conformitate cu reglementările în materie emise de către A.S.F. Acest raport va cuprinde documentele de raportare 
prevăzute în reglementările A.S.F., precum și situațiile financiare întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile raportărilor 
financiare interimare. Emitenții care nu sunt obligați să întocmească situații financiare consolidate potrivit reglementărilor în vigoare 
vor include în Raportul Trimestrial situațiile financiare individuale echivalente celor menționate anterior. ” 
 
 
183. Articolul 97 din Titlul II se abrogă: 
”Art. 97 abrogat.” 
 
 
184. Literele a), b1) și i) ale articolului 99 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”a) informațiile privilegiate prevăzute la art. 122 alin. (1) din Legea 24/2017, precum și în reglementările A.S.F. incidente;  
(…) 
b1) apariția oricărei situații privind conformarea/neconformarea cu prevederilor Codului de Guvernanță Corporativă al B.V.B.  
(…) 
i) orice hotărâre judecătorească cu privire la înghețarea/blocarea conturilor Emitentului, respectiv orice act al unei autorități publice 
care ar putea avea o influență majoră asupra activității Emitentului; (…)” 
 
 
185. Literele b), f), g), n) și p) ale articolului 99 din Titlul II se abrogă: 
” b) abrogat; 
(…) 
   f) abrogat; 
   g) abrogat; 
(…) 
   n) abrogat; 



(…) 
p) abrogat. (…)” 
 
 
186. După litera q) a articolului 99 din Titlul II se introduce o nouă literă, litera q1), cu următorul cuprins: 
” q1) propuneri ale CA/directoratului privind repartizări/distribuiri din profit;” 
 
 
187. Titlul secțiunii 4 din Capitolul VI din Titlul II se abrogă: 
” Secțiunea 4 Alte obligații de raportare – abrogat” 
 
 
188. Articolele 102 – 105 din Titlul II se abrogă: 
”Art. 102 abrogat. 
 Art. 103 abrogat. 
 Art. 104 abrogat. 
 Art. 105 abrogat.” 
 
 
189. Articolul 109 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 109 Emitentul ale cărui instrumente financiare sunt admise la Categoria Internațională are obligația de a îndeplini atât cerințele 
de raportare stabilite prin reglementările A.S.F. cât și prin Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare.” 
 
 
190. Alineatul (2) al articolului 1091 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Emitentul va transmite B.V.B. Raportul anual și Raportul semestrial, în termen de cel mult 4 luni, respectiv cel mult 3 luni de la 
încheierea perioadei de raportare, cu excepția emitenților care au admise la tranzacționare alte instrumente financiare pe piețele 
administrate de B.V.B., care vor transmite rapoartele menționate în termenul prevăzut pentru acele instrumente financiare. Rapoartele 
vor fi întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile si vor conține informații conform celor prevăzute în reglementările A.S.F. 
în materie.” 
 
 
191. Litera a) a alineatului (1) al articolului 111 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
”a)  în cazurile prevăzute de art. 149 alin (1) din Legea nr. 126/2018; ” 
 
 
192. Litera e) a alineatului (1) al articolului 111 din Titlul II se abrogă: 
”e) abrogat.” 
 
 
193. Alineatul (2) al articolului 111 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) În cazul menționat în alin. (1) lit. c), B.V.B. poate decide suspendarea de la tranzacționare pentru o perioadă de timp determinată 
și doar până la momentul la care respectivele informații vor avea caracter public, cu respectarea prevederilor art. 149 alin. (3) din 
Legea nr. 126/2018.” 
 
 
194. După articolul 117 din Titlul II se introduce un nou articol, articolul 1171, cu următorul cuprins: 
” Art. 1171 Prevederile prezentului Capitol se aplică în mod corespunzător, în funcție de tipul de instrument financiar admis la 
tranzacționare și de Categoria în care este încadrat.” 
 
 
195. Articolul 123 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 123 Neplata la termenele și în cuantumurile prevăzute a tarifelor datorate B.V.B. atrage în sarcina Emitentului obligația de plata 
de penalități de 0,05% din totalul sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Dacă, după trecerea unei perioade de 
90 de zile de la scadență, comisionul și penalitățile aferente nu sunt achitate, B.V.B. va fi îndreptățită a demara procedurile legale în 
vederea recuperării sumelor restante.” 
 
 
196. Litera g) a alineatului (1) al articolului 6 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” g) în alte cazuri, cu avizul A.S.F.” 
 
 
197. Litera b) a alineatului (2) al articolului 6 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 



”b) reluarea tranzacționării unui simbol - prin trecerea simbolului in piața principală în starea Pre-Deschidere pentru o durată stabilită 
prin decizia Directorului General al BVB pentru fiecare tip de instrument în parte, urmată de succesiunea obișnuită a stărilor piețelor 
in care se tranzacționează simbolul. Durata stării Pre-deschidere va fi de minim 5 minute.” 
 
 
198. Litera c) a alineatului (2) al articolului 6 din Titlul III se abrogă: 
”c) abrogat.” 
 
 
199. Alineatul (3) al articolului 6 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (3) În cazurile menționate la alin. (2) lit. b), daca durata rămasă disponibilă pentru starea Deschisa a componentei simbol-piață in 
respectiva ședință de tranzacționare este mai mică decât durata stabilită prin decizia Directorului General al BVB, reluarea 
tranzacționării instrumentului financiar se va efectua în ședința următoare de tranzacționare.” 
 
 
200. După alineatul (3) al articolului 6 din Titlul III se introduc două noi alineate, alin. (4) și alin. (5), cu următorul cuprins: 
” (4) BVB va informa public cu privire la durata stabilită, prin decizia Directorului General al BVB, pentru fiecare tip de instrument în 
parte. 
(5) În situații justificate, BVB, prin decizie a Directorului General, poate aplica prevederile de la alin. (2)-(4) și pentru instrumente 
financiare din cadrul unui tip de instrument financiar, asigurând notificarea publică adecvată.” 
 
 
201. Alineatul (4) al articolului 36 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (4) Succesiunea stărilor unei entități simbol-piață pentru care se aplică mecanismul de întrerupere a volatilității, pe parcursul unei 
ședințe de tranzacționare este următoarea, cu mențiunea ca stările marcate au caracter opțional: 
Închisă, Pre-deschidere, [Pre-deschidere Extinsa], Deschidere, Deschisă, [Volatilitate Întreruptă, [Volatilitate Întreruptă Extinsă], 
Deschidere, Deschisa], Pre-închisă, [Pre-închisă Extinsa], Închidere, Tranzacționare la închidere, Închisă.” 
 
 
202. După alineatul (4) al articolului 36 din Titlul III se introduc două noi alineate, alin. (5) și alin. (6), cu următorul cuprins: 
” (5) În vederea asigurării unui grad ridicat de tranzacționare ordonată, Directorul General al BVB poate decide aplicarea unei perioade 
de tip random (cu durata aleatorie) la schimbarea stării unei entități simbol-piață, în funcție de specificul stărilor respective și de 
instrumentul financiar vizat. 
(6) BVB va disemina public informațiile care constituie obiectul celor stabilite la alin. (5).” 
 
 
203. Alineatul (1) al articolului 47 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Conținutul minim al unui ordin de bursă va respecta prevederile incidente ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, precum și cerințele 
specifice pentru conformarea cu Regulamentul Delegat 2017/580/EU.” 
 
 
204. Articolul 49 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 49 Operațiunile aferente administrării si executării ordinelor clienților se va efectua conform prevederilor incidente ale 
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019.” 
 
 
205. Alineatul (2) al articolului 77 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Utilizarea ordinelor hidden, a ordinelor contingente și a ordinelor cross care îndeplinesc specificațiile prevăzute la art. 5 din 
Regulamentul (UE) 587/2017, este efectuată conform avizării/ aprobării de către autoritățile competente a derogărilor specifice privind 
cerințele de pre-transparență, conform tipului de instrument financiar. ”  
 
 
206. Alineatul (4) al articolului 1121 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (4) Tipurile de limite de variație a prețului aplicabile tranzacțiilor negociate de tipul tranzacțiilor deal, pentru tipologia descrisă la 
alin.(2) lit. a) i) pct. 1 din prezentul articol, sunt următoarele: 
a) variație maxima de preț: prețul se încadrează în variația maximă de preț față de prețul de referință; 
b) limite de variație statice: limitele de variație se calculează având drept reper prețul de referință pentru tunelul static din piața 
principală a instrumentului respectiv; acest tip de limită de variație poate fi aplicat instrumentelor financiare a căror piață principală are 
activat mecanismul de „întrerupere a volatilității”, conform Secțiunii 111 din prezentul Titlu.” 
 
 
207. Alineatul (1) al articolului 113 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Tranzacția Deal se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului 2014/600/UE, a regulamentelor delegate incidente, 



precum și a legislației incidente în domeniul pieței de capital si poate avea loc prin utilizarea funcțiilor sistemului de tranzacționare al 
BVB sau prin alte mijloace.” 
 
 
208. Litera a) a alineatului (11) al articolului 113 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” a) tranzacțiile de tip deal pentru acțiuni si instrumente financiare similare intră in aria de aplicare pentru Art. 1121 alin. (2) lit. a)  
pct. ii).” 
 
 
209. Alineatul (2) al articolului 1182 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Instrumentele financiare care vor constitui obiectul mecanismului de întrerupere a volatilității, limitele de variație, duratele de timp 
corespunzătoare stărilor entităților simbol-piață aferente aplicării acestui mecanism se vor stabili de BVB, cu notificarea publică 
prealabilă.” 
 
 
210. Litera b) a alineatului (6) al articolului 1182 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) tunelul static - este un tunel de preț care are ca referință prețul ultimului fixing înregistrat în ședința curentă sau, dacă acesta nu 
există, prețul de referință;” 
 
 
211. Alineatul (7) al articolului 1182 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (7) Prețul ultimei tranzacții menționat la alin. (6) lit. c) reprezintă prețul ultimei tranzacții înainte de procesarea ordinului curent (care 
ar putea determina trecerea în starea Volatilitate Întreruptă (Vi); trecerea în Vi nu modifică referința tunelului dinamic valabil în Vi); 
dacă nu există nicio tranzacție în ședința curentă, atunci referința tunelului dinamic va fi prețul de referință.” 
 
 
212. Litera c) a alineatului (8) al articolului 1182 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” c)  tunelul dinamic din starea Deschisa (Open) - daca prețul potențial al unei tranzacții se situează in afara acestui tunel sau în afara 
tunelului static, atunci simbol-piață intră în starea Volatilitate Întreruptă Vi (deci tranzacția nu se execută) pentru o perioadă de timp, 
urmând ca ulterior să intre în starea Volatilitate Întreruptă Extinsă (ViXT) sau în starea Deschisă (Open);” 
 
 
213. Punctele ii), iii) și iv) ale alineatului (9) al articolului 1182 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” ii. Ordinul Unpriced: dacă declanșează Vi rămâne în piața la prețul contrapărții; 
  iii. Ordinele FOK si IOC: nu pot declanșa Vi. Dacă prețul potențial de execuție al vreunei tranzacții este în afara tunelului static sau 
dinamic, atunci ordinul va fi respins în întregime; 
  iv. Ordinul cross:  nu poate declanșa Vi. Dacă prețul ordinului este în afara tunelului static sau dinamic, ordinul este respins; prețul 
tranzacției cross va actualiza referința dinamică dacă este acceptat.” 
 
 
214. Alineatele (10) și (11) ale articolului 1182 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”(10) În cazul în care ordinul agresiv se execută parțial înainte de a declanșa Vi, referința tunelului dinamic nu se modifică, aceasta 
rămânând la valoarea precedentă procesării ordinului.  
(11) În momentul în care se modifică starea unei simbol-piețe în Deschisă sau Tranzacționare la închidere, referința tunelului dinamic 
este actualizată cu ultimul preț (sau prețul de referință). Dacă intrarea în Vi nu a fost precedată de executări parțiale, referința tunelului 
dinamic nu se modifică.” 
 
 
215. Articolul 134 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 134 Operațiunile de cumpărare în marjă cu instrumente financiare admise la tranzacționare la B.V.B. se desfășoară cu 
respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019. ” 
 
 
216. Articolul 136 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 136 Operațiunile de vânzare în lipsă cu instrumente financiare admise la tranzacționare la B.V.B. se desfășoară cu respectarea 
prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi 
globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori 
mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare in lipsă, cu modificările și completările 
ulterioare.” 
 
217. Denumirea Titlului IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 



 
” Titlu IV - ADMINISTRAREA SI DISEMINAREA DE CĂTRE B.V.B. A INFORMAȚIILOR PUBLICE ” 

 
 
218. Alineatul (1) al articolului 1 din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (1) Prezentul Titlu stabilește norme cu privire la tipurile, mijloacele de comunicare si regimul tarifar al informațiilor publice diseminate 
de operatorul de piață către terțe părți, denumite beneficiari ai informației, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, MIFIR și 
a regulamentelor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE, reglementările emise de A.S.F., precum și cu prevederile 
reglementărilor incidente emise de B.V.B.” 
 
 
219. Denumirea Capitolului II din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CAPITOLUL II 

TIPURI DE INFORMAȚII DISEMINATE PUBLIC DE B.V.B. 

PRIVIND B.V.B., EMITENȚII ȘI INSTRUMENTELE FINANCIARE” 
 
 

220. Literele a), b) și e) ale articolului 2 din Titlul IV se modifică și vor avea următorul cuprins: 

” a) reglementările fiecărei piețe reglementate administrate, în limbile română și engleză, în termenul prevăzut în reglementările A.S.F. 

   b) informații cu privire la structura sintetică a acționariatului operatorului de piață și în special informații cu privire la datele de 
identificare și mărimea interesului oricărei persoane care exercită o influență semnificativă asupra conducerii acestuia;  

 (….) 

  e) rapoartele lunare și anuale întocmite pentru fiecare piață, cu excepția informațiilor confidențiale, în conformitate cu prevederile 
art.71 alin. (2) – (4) din Regulamentul nr.13/2018.” 
 
 
221. Articolul 3 din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 3 Emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, organizată și administrată de 
B.V.B. în calitate de operator de piață, întocmesc și transmit B.V.B. rapoartele prevăzute în reglementările A.S.F. și B.V.B., în 
conformitate cu prevederile aplicabile.” 
 
 
222. Alineatele (1) și (2) ale articolului 4 din Titlul IV se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 4 (1) BVB publică informațiile in timp real, necesare evaluării de către un investitor a termenilor unei tranzacții, precum și decizia 
de suspendare sau retragere de la tranzacționare a unui instrument financiar, în mod continuu pe toată durata programului normal de 
tranzacționare, și vor fi accesibile fie prin distribuirea de către operatorul de piață, fie prin intermediul Participanților sau al unor terțe 
părți specializate în diseminarea de informații. 
(2) BVB nu are obligația publicării informațiilor pentru care A.S.F. a acordat derogări de la cerințele de transparență pre și post 
tranzacționare, în conformitate cu art. 60 din Regulamentul nr.13/2018.” 
 
 
223. După alineatul (2) al articolului 4 din Titlul IV se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: 
” (3) B.V.B publică datele pre-tranzacționare si post-tranzacționare, ăn conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 600/2014. 
Astfel de informații se referă la:  
- prețurile curente de cumpărare și de vânzare, precum și amploarea intereselor de tranzacționare exprimate la aceste prețuri, în cazul 
informațiilor pre-tranzacționare; 
- prețul, volumul și momentul tranzacțiilor, în cazul informațiilor post-tranzacționare.” 
 
 
224. Denumirea Capitolului III din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 



 
” CAPITOLUL III 

MIJLOACE DE COMUNICARE A INFORMATILOR CĂTRE PUBLIC” 
 
 

225. Articolul 6 din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 6 B.V.B., în calitate de operator de piață, asigură accesul Participanților precum si al unor terțe părți, la raportările prevăzute la 
art. 3, prin intermediul unor servicii specializate ale B.V.B.” 
 
 

226. Articolul 7 din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art. 7 (1) Informațiile menționate la art. 4 (3) sunt făcute publice, direct de către B.V.B. sau indirect prin intermediul unor terțe părți, 
și accesibile investitorilor, astfel:  
a) prin produsele de vizualizare a pieței în timp real, create de B.V.B.,  
b) prin distribuirea de date în timp real de către B.V.B. către Participanți;  
c) prin distribuirea de date în timp real prin intermediul serviciului de diseminare a datelor în timp real (“data feed”) al B.V.B. către 
distribuitorii de date (“data vendors”) și pus la dispoziție de distribuitorii de date prin programe și produse proprii. 
(2) Pentru accesarea informațiilor în timp real prin categoriile de servicii menționate la lit. a) si c) este necesar acordul prealabil al 
B.V.B.” 
 
 
227. Articolul 71 din Titlul IV se abrogă: 
” Art. 71 abrogat.” 
 
 
228. Articolul 9 din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 9 Cu excepția informațiilor publicate prin intermediul web-site-ului BVB, informațiile disponibile prin serviciile specializate ale 
BVB, prevăzute la art. 3 sunt accesibile Participanților cu titlu gratuit, iar terțelor părți interesate cu titlu oneros, în conformitate cu Lista 
de tarife și comisioane practicate de BVB.” 
 
 
229. Articolul 10 din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 10 Informațiile menționate în art. 4 sunt diseminate de către B.V.B. cu titlu oneros, astfel: 
a) pentru produsele create de B.V.B. - prin plata unui tarif lunar de acces, stabilit de B.V.B. și plătit de utilizatorul produsului, tarif 
prevăzut în Lista de tarife și comisioane practicate de B.V.B.; 
b) pentru datele furnizate în timp real către Participanți - prin plata unui tarif anual de acces stabilit de B.V.B. și plătit de Participantul 
primitor al informației, în conformitate cu Lista de tarife și comisioane practicate de BVB; 
c) pentru datele furnizate în timp real către distribuitorii specializați de date - prin plata unui tarif anual de acces stabilit de B.V.B. și 
plătit de distribuitor, în conformitate cu Lista de tarife și comisioane practicate de B.V.B.” 
 
 
230. Articolul 11 din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 11 (1) Utilizarea de către beneficiarii informațiilor distribuite de către B.V.B. în alte condiții decât cele stabilite de B.V.B., se 
sancționează cu retragerea accesului la informațiile respective.  
(2) Redistribuirea de către Participanți a informațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) către alte categorii de beneficiari în afara clienților care 
utilizează aplicații pentru tranzacționarea pe piețele administrate de B.V.B. este permisă numai cu acordul prealabil al B.V.B. 
(3) Redistribuirea de către Participanți a informațiilor în regim întârziat (15 minute după publicare lor în timp real) este permisă numai 
cu acordul prealabil al B.V.B.” 
 
 
231. După articolul 11 din Titlul IV se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins: 
” Art. 12 BVB face publice prețul și alte clauze și condiții pentru furnizarea datelor de piață în conformitate cu Regulamentul Delegat 
(UE) 2017/567 al Comisiei prin intermediul web-site-lui propriu.” 
 
 
232. Articolele 2, 3, 4, 5, 51, 7, 71 și 72 din Titlul VI se abrogă: 
” Art. 2 abrogat. 
  Art. 3 abrogat. 
  Art. 4 abrogat. 
  Art. 5 abrogat. 
  Art. 51 abrogat. 
  Art. 7 abrogat. 



  Art. 71 abrogat. 
  Art. 72 abrogat.” 
 
 
233. Articolul 6 din Titlul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 6 Forma și conținutul Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare si a Formularului cu date personale, prevăzute 
în Titlul II, sunt aprobate de Consiliul Bursei.” 
 
 
234.  Articolul 8 din Titlul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 8 Modificările la Codul BVB – operator de piață intră în vigoare ulterior aprobării acestora de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară de la data stabilită de organul statutar al B.V.B.” 
 
 
235. Articolul 10 din Titlul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 10 În tot cuprinsul Codului BVB- operator de piață: 
- sintagma ”Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” se înlocuiește cu ”Autoritatea de Supraveghere Financiară”, iar abrevierea 
”C.N.V.M.” se înlocuiește cu ”A.S.F.;  
- sintagmele ”pagina de internet” si ” website-ul” se înlocuiesc cu sintagma ”pagina web”; 
- sintagma ”sistem alternativ de tranzacționare” se înlocuiește cu sintagma ”sistemul multilateral de tranzacționare”; 
- sintagma „intermediar” se înlocuiește cu ”persoana juridică care prestează servicii si activități de investiții”, respectiv 
„Participant”, după caz;  
- sintagma „piață reglementată la vedere” se înlocuiește cu „piață reglementată";” 

 
236. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
  

ANEXA NR. 1 
 

CERERE DE ADMITERE / MENȚINERE CA PARTICIPANT  
ȘI ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL PARTICIPANȚILOR 

 
ÎN SCOPUL ADMITERII/MENȚINERII CA PARTICIPANT ȘI ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL PARTICIPANȚILOR A SOCIETĂȚII DE 

SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE / INSTITUȚIEI DE CREDIT / FIRMEI DE INVESTIȚII 
 
_______________________________________________________________________ 
(denumire SSIF/Instituție de credit/Firma de investiții)  
 
1 INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI: 
Toate punctele formularului vor fi completate în mod obligatoriu. În cazul în care anumite prevederi nu sunt aplicabile se va menționa: 
NU SE APLICĂ.  
Necompletarea tuturor punctelor relevante atrage rediscutarea documentației cu persoana în cauză și primirea calificativului: 
DOCUMENTAȚIE INCOMPLETĂ. 
Toți Participanții vor depune acest formular la B.V.B., la începutul fiecărui an, până cel mai târziu la 31 ianuarie, în vederea reactualizării 

datelor.  Firmele de investiții vor preciza dacă prestează serviciile de investiții financiare în mod direct, în temeiul liberei circulații a 
serviciilor, sau prin intermediul unei sucursale. 
 
VĂ FURNIZĂM URMĂTOARELE INFORMAȚII: 
1. DATE DE IDENTIFICARE: 
SEDIUL SOCIAL/ SEDIUL CENTRAL:_______________________________________ 
ADRESA: _______________________________________________________________ 
TEL: ____________________________________________________________________  
FAX:____________________________________________________________________ 
E-MAIL _________________________________________________________________  
ADRESA PAGINA WEB___________________________________________________ 
 
SOCIETATE ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. AL MUN./JUD.    ______________________ 
CU NR.______________________________  
 
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ____________________ 
 

                                                           

 

 



2. PERSOANE DE CONTACT IN RELAȚIA CU B.V.B. 
NUME / PRENUME                        TELEFON / FAX                               FUNCȚIE 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 SUCURSALE SI AGENȚII ALE SSIF / INSTITUȚIEI DE CREDIT / FIRMEI DE INVESTIȚII 
 
A. SUCURSALE 
 
SEDIUL    TEL           FAX    
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
B. AGENȚII 
 
SEDIUL    TEL           FAX    
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 3. SITUAȚIA AUTORIZĂRII SSIF/INSTITUȚIE DE CREDIT/FIRMA DE INVESTIȚII 
 
A. NR. SI DATA AUTORIZAȚIEI A.S.F. /B.N.R./AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN  
STATUL DE ORIGINE:____________________________________________________________ 
 
B. NR. SI DATA ATESTATULUI A.S.F. DE ÎNSCRIERE IN REGISTRUL A.S.F. 
________________________________________________________________________________ 
 
4. OBIECTUL DE ACTIVITATE AUTORIZAT DE A.S.F. SAU NOTIFICAT A.S.F. DE B.N.R./ AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN 
STATUL DE ORIGINE: 
 
ACTIVITĂȚI       DATA AUTORIZĂRII             ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN PREZENT 
                       DA/NU 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5. CONTURI BANCARE ALE SSIF/INSTITUȚIEI DE CREDIT/ FIRMEI DE INVESTIȚII FOLOSITE ÎN RELAȚIA CU B.V.B. 
 
A. CONT CURENT 
 
DENUMIREA BANCA   ADRESA  NR. COD IBAN  
 
 
B. CONT CLIENȚI 
 
DENUMIRE BANCA   ADRESA  NR. COD IBAN 
________________________________________________________________________________ 
 
C. CONT PLĂTI CĂTRE B.V.B. 
 
DENUMIRE BANCĂ   ADRESA  NR. COD IBAN 
________________________________________________________________________________ 
 
6. AUDITOR FINANCIAR 
 
NUME SI PRENUME/  
DENUMIRE SOCIETATE/ 
REPREZENTANT 
________________________________________________________________________________ 
 



7. A ÎNCHEIAT SOCIETATEA CONTRACTE DE INTERMEDIERE PENTRU ALȚI PARTICIPANȚI AUTORIZAȚI/ATESTAȚI DE 
A.S.F.? 

 
DA_____/NU_____.  DACĂ DA, ATAȘAȚI O COPIE A ACESTORA. 
 
 
8. CAPITAL SOCIAL 
  
CAPITAL INIȚIAL: ______________________________________________________________ 
 
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI INTEGRAL VĂRSAT:________________________________ 
 
NUMĂR ACȚIUNI:___________________ VALOARE NOMINALĂ:______________________ 
 
ACȚIONARI: 
 
NUME ȘI PRENUME/  NR. ACȚIUNI DEȚINUTE VALOARE % DIN CAPITAL  
DENUMIRE SOCIETATE 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
TOTAL:_________________________________________________________________________ 
 
IN CAZUL PARTICIPĂRII ÎN NATURĂ LA CAPITAL, VĂ RUGĂM DETALIAȚI.  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
9. MEMBRII AI ORGANULUI DE CONDUCERE . PERSONALUL CARE DEȚINE FUNCȚII-CHEIE. AGENȚI DELEGAȚI. AGENȚI 
DE BURSĂ.  
I. MEMBRII AI ORGANULUI DE CONDUCERE 
A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE/ CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE 
 
NUME ȘI PRENUME    FUNCȚIA   DECIZIE A.S.F. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
B. DIRECTORI/ MEMBRI AI DIRECTORATULUI 
 
NUME ȘI PRENUME   FUNCȚIE   DECIZIE A.S.F. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
II. PERSONALUL CARE DEȚINE FUNCȚII-CHEIE 
 
A. OFIȚERI DE CONFORMITATE/PERSONAL CARE ÎNDEPLINEȘTE FUNCȚIA DE CONFORMITATE 
 
NUME ȘI PRENUME   DECIZIE A.S.F.           NR. REGISTRU A.S.F. 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 



B. PERSONAL CU FUNCȚII DE ADMINISTRARE A RISCURILOR 

 
NUME ȘI PRENUME   DECIZIE A.S.F.         NR. REGISTRU A.S.F. 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
C. AUDITORI INTERNI 

NUME ȘI PRENUME  

 

DENUMIRE SOCIETATE/ 
 
REPREZENTANT 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
III. AGENȚI DE BURSA 
 
NUME ȘI PRENUME CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE A.S.F. INCIDENTE PERSONALULUI CARE 

ACTIVEAZĂ ÎN CALITATE DE AGENT DE BURSĂ (DA/ NU)*    
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
* informațiile respective se vor completa în linia declarației de conformitate cu privire la îndeplinirea condițiilor specificate în 
reglementările ASF în vigoare, semnată pe propria răspundere de către reprezentantul legal al Participantului BVB.  
 
IV. AGENȚI DELEGAȚI 
 
NUME ȘI PRENUME   DECIZIE A.S.F.                 NR. REGISTRU A.S.F. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
10. A EMIS SOCIETATEA GARANȚII PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE? 
DA__/NU__. DACĂ DA, DAȚI DETALII. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. DEȚINE SOCIETATEA SAU UN ACȚIONAR SEMNIFICATIV AL ACESTEIA ACȚIUNI ALE UNUI ALT PARTICIPANT? 
DA__/NU__. DACĂ DA, DAȚI DETALII. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12 DEȚINE SOCIETATEA ACȚIUNI LA O SOCIETATE TRANZACȚIONATĂ PE PIAȚA REGLEMENTATĂ, ÎNTR-UN PROCENT 
EGAL SAU MAI MARE DE 5%? 
DA____NU____ DACĂ DA, DAȚI  DETALII. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
13 REFUZUL.  SUSPENDAREA.  SANCȚIUNI 
ENUMERAȚI CAZURILE DE REFUZ DE AUTORIZARE A SOCIETĂȚII, DE SUSPENDARE SAU SANCȚIUNILE APLICATE DE 
A.S.F./B.N.R./ AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATUL DE ORIGINE ÎMPOTRIVA SOCIETĂȚII. 



________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
14 PLATĂ TARIF DE ADMITERE 
S-A PLĂTIT TARIF DE ___________, CU ORDIN DE PLATĂ NR. _____________. 
 
ANEXAȚI O COPIE A ORDINULUI DE PLATĂ A TARIFULUI.  
 
 
15. COD LEI ________________________________________________________________________ 
 
 
DATA COMPLETĂRII ANEXEI: _________________ 
 
 
NUME ȘI PRENUME      
 
REPREZENTANT LEGAL  
 
(SEMNĂTURĂ)        
 
ȘTAMPILA SOCIETĂȚII 

(optional) 

 
 

237. Anexa nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

ANEXA NR. 2 
Foto 

 
FORMULAR CU DATE PERSONALE1 

 
SSIF/INSTITUȚIA DE CREDIT/FIRMA DE INVESTIȚII 
________________________________________________________________________________ 
(DENUMIRE) 
 
FORMULAR NOU ______MODIFICAT ______ 
 
1. NUME ȘI PRENUME___________________________________________________________ 
 
CNP: _______________________________ 
E-MAIL:  _______________________________ 
 
DEPARTAMENTUL ÎN CARE VA DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA ______________________ 
 
FUNCȚIA ÎN CADRUL SOCIETĂȚII  _______________________________________________ 
 
TELEFON : LOC DE MUNCĂ _____________________________________________________ 
 
1 INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI  
Toate punctele formularului vor fi completate în mod obligatoriu.  
În cazul în care anumite prevederi nu sunt aplicabile se va menționa: NU SE APLICĂ.  
Necompletarea tuturor punctelor relevante atrage rediscutarea documentației cu persoana in cauza si primirea calificativului: 
DOCUMENTAȚIE INCOMPLETĂ. 
Membrii ai organului de conducere, personal care deține funcții-cheie (cu excepția auditorului intern), agenții de bursă, vor depune 
anual formularul mai sus menționat la B.V.B., dacă există modificări față de ultimele date furnizate, până cel mai târziu la 31 ianuarie, 
în vederea reactualizării datelor. 

                                                           

 



 
2. DATA ȘI NR. AUTORIZAȚIEI A.S.F./B.N.R. – după caz -, AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATUL DE ORIGINE: 
__________________________________________________________________________________(AGENT DELEGAT, 
PERSONAL CU FUNCȚII-CHEIE, ETC.) 
 
NR. DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL A.S.F.______________________________________ 
 
3. DATA NAȘTERII  ___________________________________________________ 
CETĂȚENIA  ____________________________________________________________________ 
 
4. LOCURILE DE MUNCĂ ANTERIOARE ÎN PIAȚA DE CAPITAL ȘI ÎN DOMENII CONEXE, PENTRU ULTIMII 5 ANI (IN ORDINE 
DESCRESCĂTOARE) 
NUMELE INSTITUȚIEI   FUNCȚIA  PERIOADA: DE LA-LA 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5. SCHIMBĂRI DE NUME  
PERIOADA      NUME 
________________________________________________________________________________ 
 
6. ENUMERAȚI CAZURILE DE REFUZ DE AUTORIZARE, SUSPENDARE, SANCȚIUNILE APLICATE DE INSTITUȚII DE 
REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI ÎMPOTRIVA DVS. 
________________________________________________________________________________ 
 
7. DEȚINEȚI ACȚIUNI (INDIVIDUAL SAU CUMULAT) LA UN ALT PARTICIPANT AUTORIZAT/ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL PUBLIC 
DE A.S.F.?  
DA___/NU____. DACA DA, DAȚI DETALII. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
8. DEȚINEȚI ACȚIUNI ÎNTR-O SOCIETATE ADMISĂ LA TRANZACȚIONARE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ ADMINISTRATĂ DE 
B.V.B. ÎNTR-UN PROCENT MAI MARE DE 5% ?  
DA __ / NU ___. DACA DA, DAȚI DETALII. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Declar pe propria răspundere ca informațiile furnizate sunt reale, corecte și complete și mă oblig sa comunic B.V.B. în scris, orice 
modificări intervenite în prezentul formular, la termenele prevăzute de reglementările în vigoare. 
Mă angajez să cunosc și să respect legislația privind piața de capital, precum și toate reglementările emise de către B.V.B. și 
reglementările incidente ale A.S.F./B.N.R./ Autoritatea competentă din statul de origine în materia pieței de capital. 
Nerespectarea declarațiilor sus menționate atrage răspunderea conform legilor în vigoare. 
 
Semnătura:______________________________ Data:__________________________________ 
 
 
SUBSEMNATUL ___________________________________________REPREZENTANTUL LEGAL AL 
________________________________________________________________________________ 

(denumirea societății) 
 
DECLAR CĂ INFORMAȚIILE FURNIZATE DE DOMNUL/DOAMNA 
 
_________________________________________________________________________________ 

(nume și prenume) 
 
ÎN CADRUL PREZENTULUI FORMULAR SUNT REALE, CORECTE ȘI COMPLETE. 
 
Semnătura ______________________________ Data ________________________________ 
 

 
 



 
238. Anexa nr.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

ANEXA NR. 3 
Denumire Participant 
 

SPECIMENE DE SEMNĂTURI 

 

Va transmitem alăturat lista persoanelor ce vor semna corespondența transmisă B.V.B. și vor reprezenta societatea în relația cu 

B.V.B.: 

 

Nr. Crt. Nume și prenume Funcția Aria de responsabilitate Semnătura 

   Relația cu Departamentul Admitere la 
tranzacționare 

 

   Relația cu Departamentul Financiar -
Administrativ 

 

   Relația cu Departamentul Operațiuni/ 
Participanți și Tranzacționare  

 

   Relația cu Departamentul IT/Administrare 
Sistem Informatic 

 

   Relația cu Departamentul IT/ Dezvoltare 
și Administrare Platforme Informatice 

 

Totodată, ne angajăm să anunțăm B.V.B. în termen de 48 de ore, atunci când vor interveni modificări față de cele comunicate mai 

sus. 

 
Societatea 
 
Reprezentant legal 
 
Semnătura/Ștampila 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1206 / 02.10.2019 

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. 2 alin. (1), art. 66 alin. (1) – (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; 
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) şi art. 75 alin. (2) și (3)  din Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de 

tranzacționare, cu modificările şi completările ulterioare; 
având în vedere Decizia CNVM nr. 534/21.04.2010 prin care s-au aprobat constituirea şi administrarea de către Bursa de 

Valori Bucureşti S.A. a sistemului alternativ de tranzacţionare ATS, precum şi regulile de funcţionare a acestuia; 
analizând solicitarea Bursei de Valori Bucureşti S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/40288/20.12.2018, completată prin 

adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/40635/27.12.2018, RG/20291/10.07.2019, RG/22424/31.07.2019, RG/23117/02.08.2019 și 
RG/24216/13.08.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.10.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea reglementărilor sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori 
București S.A., care constau în Codul Bursei de Valori București S.A. – Sistem multilateral de tranzacționare, cu amendamente. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 
prezenta decizie.  
Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările sistemului multilateral de tranzacționare administrat de 
Bursa de Valori București S.A., care constau în Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. - Sistem multilateral de tranzacționare. 
Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate 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 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Modificări și completări la Codul Bursei de Valori București S.A. – sistem multilateral de tranzacționare 

 

1. Punctul 1 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 1. SMT - Sistem Multilateral de Tranzacționare, in sensul art. 3, alin. (1), pct. 68 din Legea nr. 126/2018 operat de Bursa de Valori 
București S.A. și reglementat prin prezentul Cod.” 

 

2. Punctul 3 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 3. B.V.B. – denumirea prescurtată a Societății Bursa de Valori București S.A. în calitate de Operator de Piață, în sensul  
Legii nr.126/2018 si al reglementărilor A.S.F.” 
 
 
3. Punctul 4 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 4. Consiliul Bursei – denumirea prescurtată a Consiliului de administrație al B.V.B., organ de administrare reglementat de  
Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită in continuare Legea nr. 31/1990, și de 
Legea nr. 126/2018.” 
 
 
4. Punctul 41 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 41. Consultant Autorizat (Authorized Advisor) – entitate desemnată de B.V.B. pentru a oferi servicii specifice Emitenților în vederea 
admiterii la tranzacționare în Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT a instrumentelor financiare emise, precum și pe durata 
în care instrumentele financiare sunt tranzacționate în cadrul acestei Secțiuni. Poate fi desemnată în această calitate de către B.V.B., 
un Participant sau o altă entitate cu experiență in domeniul pieței de capital. B.V.B. va emite precizări tehnice cu privire la entitățile 
desemnate ca și Consultanți Autorizați (criterii de selecție, autorizarea de către B.V.B., obligațiile acestora si ale emitenților in legătură 
cu Consultanții Autorizați, etc.) și va publica pe pagina web precizările tehnice și lista Consultanților Autorizați.” 
 
 
5. Punctul 71 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 71. Depozitar Central - entitate constituită și autorizată de A.S.F. în condițiile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind 
depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, 
cu care B.V.B. se află in relații contractuale.” 
 
 
6. Punctul 8 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 8. Emitent – entitate legală cu sau fără personalitate juridică, care a emis sau intenționează să emită Instrumente Financiare de tipul 
celor care constituie sectoarele și secțiunile Pieței Reglementate administrate de B.V.B. si ale SMT, precum și ale altor  
Piețe Reglementate și sisteme multilaterale de tranzacționare.”  
 
 
7. Punctul 81 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 81. Formator de piață (market maker) – un Participant care se angajează să mențină lichiditatea pieței pentru un instrument financiar 
tranzacționat în cadrul SMT, prin introducerea și menținerea de oferte ferme de cumpărare și vânzare pe contul propriu, angajând în 
tranzacții propriul capital, conform condițiilor stabilite de B.V.B. și contractului încheiat între Participant și B.V.B.” 
 
 
8. Punctul 82 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 82  Furnizor de lichiditate (liquidity provider) – un Participant care se angajează să mențină lichiditatea pieței pentru instrumente 



financiare tranzacționate în cadrul SMT, prin introducerea și menținerea de oferte ferme de cumpărare și vânzare pe un alt cont decât 
cel propriu, indicat de furnizorul de lichiditate, respectiv al unui Participant care are calitatea de participant pe piața inițială și care nu 
este și Participant la SMT, în baza unui contract încheiat între cei doi în acest scop, conform condițiilor stabilite de B.V.B. și contractului 
încheiat între Participant și B.V.B.” 
 
 
9. Punctul 83 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 83. Instrumente Financiare - termen având înțelesul definit la art. 3 alin. (1) pct. 34 din Legea nr.126/2018.” 
 
 
10. Punctul 9 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 9.Lista Specială de Observare Emitenți (in engleza “Watch List”) - Lista Emitenților de pe SMT, care nu respectă prevederile 
prezentului Cod, fiind exceptați Emitenții care se tranzacționează pe SMT fără acordul lor, conform prevederilor Titlului II.” 
 
 
11. Punctul 10 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
”10.Participant la Sistem sau Participant – orice persoană juridică care prestează servicii si activității de investiții, autorizată să 
desfășoare activități pe piața reglementată a B.V.B si care poate desfășura activitatea specifică pe SMT.” 
 
 
12. Punctul 12 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 12. Piața – componentă a SMT, în cadrul căreia pot fi tranzacționate unul sau mai multe simboluri și care funcționează în mod 
independent, după reguli specifice.” 
 
 
13. Punctul 121 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 121 piața inițială – o piață reglementată sau o piață dintr-un stat terț pe care este admis la tranzacționare un instrument financiar, 
anterior admiterii / introducerii acestuia la tranzacționare în cadrul SMT.” 
 
 
14. Punctul 14 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 14. Piața de oferte și operațiuni speciale - piețe de tip “order-driven” în care se tranzacționează instrumente financiare care fac 
obiectul ofertelor publice desfășurate pe SMT, sau al altor metode de vânzare de instrumente financiare prevăzute în legi speciale, 
precum cele din materia privatizării.” 
 
 
15. Punctul 15 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 15. Piața principală – piață a SMT desemnată de B.V.B. drept piața de referință pentru fiecare simbol care se tranzacționează în 
cadrul SMT.” 
 
 
16. Punctul 151 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 151. Piața Reglementată – piața reglementată administrată de B.V.B. potrivit Codului B.V.B. S.A. – Operator de piață reglementată, 
precum și alte piețe reglementate autorizate de A.S.F. sau orice altă piață reglementată care îndeplinește prevederile art.4 alin.(1) 
pct.21 din Directiva UE nr.65/2014.” 
 
 
17. Punctul 18 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 18. Preț de referință al simbolului într-o ședință de tranzacționare -  prețul față de care se calculează variația de preț a simbolului 
în cursul unei ședințe de tranzacționare, valabil în toate Piețele de pe SMT în care este tranzacționat un anumit simbol.  
Directorul General al BVB stabilește, prin decizie, prețul de referință care poate fi unul dintre următoarele:   
a) prețul mediu al tranzacțiilor din piața principală de pe SMT a simbolului din ședința de tranzacționare precedentă;  
b) prețul de închidere din piața principală a simbolului din cadrul SMT, înregistrat in ședința de tranzacționare precedentă.” 
 
 
18. Punctul 21 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 21. Simbol - instrument financiar care se tranzacționează în cadrul SMT.” 
 
 
19. Punctul 22 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 22. Sistemul de tranzacționare al B.V.B. sau Sistemul electronic al B.V.B. sau Sistemul B.V.B. - sistemul electronic prin care se 
asigură efectuarea ordonată și transparentă a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețele reglementate și sistemele multilaterale 
de tranzacționare administrate de B.V.B.” 



 
 
20. Punctul 27 al alineatului (1) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” 27. Vânzarea specială la ordin - o metodă de vânzare specifică pieței de capital care se realizează prin intermediul B.V.B. constând 
într-o ofertă fermă de vânzare a Instrumentelor Financiare prin sistemul B.V.B., formulată de orice persoană fizică și/sau juridică, 
inclusiv de către instituțiile publice implicate in procesul de privatizare, denumită Ofertant, cu respectarea Titlului III, Capitolul XIII, 
Secțiunea a 2-a a Codului B.V.B. S.A. - Operator de piață reglementată.” 
 
 
21. Alineatul (2) al articolului 1 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Ceilalți termeni utilizați în prezentul Cod, care nu se regăsesc in alin. (1), au semnificația prevăzută în Legea nr. 126/2018, în 
reglementările A.S.F. și în Codul Bursei de Valori București S.A. - Operator de piață reglementată.” 
 
 
22. Articolul 2 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 2 (1) Prezentul Cod se completează corespunzător cu prevederile Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată si cu 
Manualul de utilizare a Sistemului B.V.B. 
(2) În aplicarea prevederilor prezentului Cod, Directorul General al B.V.B. emite proceduri, care se notifică A.S.F., notificări și precizări 
tehnice.” 
 
 
23. Literele c), d), e), f), g) și h) ale articolului 3 din Titlul Preliminar se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (…) 
c) oricărui angajat al unui Participant si persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul acestuia în baza unei relații contractuale, 
în măsura în care activitatea desfășurată de acesta intră sub incidența prezentului Cod; 
d) Emitenților ale căror Instrumente Financiare se tranzacționează in cadrul SMT, cu anumite excepții aplicabile emitenților admiși la 
tranzacționare în același timp și pe o Piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat terț și care nu și-au exprimat acordul pentru 
tranzacționarea în cadrul SMT; 
e) Depozitarului Central în relația cu Operatorul de Piață B.V.B. privind Instrumentele Financiare tranzacționate în cadrul SMT; 
f) oricărei entități reglementate, în sensul Legii nr. 126/2018, în relație cu SMT; 
g) B.V.B.; 
h) deținătorilor de instrumente financiare și oricărui investitor potențial, în relația cu SMT.” 
 
 
24. Articolul 4 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 4 Nu pot fi pretinse daune interese sau despăgubiri împotriva B.V.B., dacă B.V.B. acționează în concordanță cu prevederile  
Legii nr. 126/2018, ale reglementărilor emise de A.S.F., ale prezentului Cod sau ale celorlalte reglementări proprii emise potrivit legii.” 
 
 
25. Articolul 5 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 5 Prezentul Cod se modifică și completează de către Consiliul Bursei, potrivit competențelor în materie stabilite prin Actul 
constitutiv al B.V.B. și lege și se supune aprobării A.S.F.” 
 
 
26. Articolul 6 din Titlul Preliminar se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 6 Prezentul Cod se va publica pe pagina de web a B.V.B. în limba română și în limba engleză. În caz de discrepanță între 
versiunea română și versiunea în limba engleză, va prevala versiunea în limba română.” 
 
 
27. Alineatele (1), (4), (5) și (7) ale articolului 1 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 1 (1) Pot fi Participanți la SMT, în condițiile prezentului Titlu, exclusiv Participanții de pe piața reglementată administrată de 
B.V.B. 
(…) 
 (4) Participanții la SMT vor respecta prevederile Legii nr. 126/2018, ale reglementărilor aplicabile sistemelor multilaterale de 
tranzacționare emise de către A.S.F. și ale reglementărilor aplicabile SMT emise de B.V.B. aprobate de A.S.F., precum și orice act 
normativ incident sistemelor multilaterale de tranzacționare.  
(5) Calitatea de Participant la SMT este strict personală și nu poate fi transmisă sub nicio formă. 
(…)  
(7) Participanții pe piața reglementată administrată de B.V.B. pot avea acces pe SMT în baza unei cereri de acces la sistemul SMT, 
conform Anexei nr.3 la prezentul Cod.” 
 
 
28. Articolul 2 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 



” Art. 2 Accesul direct la SMT este permis Participanților care satisfac toate cerințele de acces stabilite de B.V.B. pentru admiterea la 
tranzacționare pe Piața Reglementată și al căror drept de tranzacționare pe Piața Reglementată nu este suspendat.” 
 
 
29. Articolul 3 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 3 Suspendarea sau retragerea dreptului de tranzacționare pe Piața Reglementată a B.V.B. a unui participant la SMT conduce 
automat la suspendarea sau retragerea, după caz, a dreptului de tranzacționare pe SMT.” 
 
 
30. Articolul 4 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 4 (1) Nivelul și tipul tarifelor si comisioanelor care vor fi plătite de Participanți pentru derularea de activități specifice pe SMT sunt 
incluse în Lista privind tarifele și comisioanele practicate de B.V.B. și notificate A.S.F. 
(2) Neplata la termenele și în cuantumurile prevăzute a tarifelor și comisioanelor datorate B.V.B. atrage în sarcina Participantului 
obligația de plată de penalități de întârziere stabilite în conformitate cu prevederile Codului B.V.B. – Operator de Piață reglementată. 
(3) Obligațiile de plată ale Participanților a tarifelor și comisioanelor B.V.B. menționate în alin. (1) reprezintă obligații distincte de 
obligațiile de plată ale acestora față de A.S.F. stabilite potrivit reglementărilor A.S.F.” 
 
 
31. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 5 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 5 (1) Participanții au obligația să plătească B.V.B. tarife/comisioane conform Listei privind tarifele și comisioanele practicate de 
B.V.B., pentru următoarele activități derulate în cadrul SMT: 
(…)” 
 
 
32. Litera c) a alineatului (1) al articolului 5 din Titlul I se abrogă: 
”c) abrogat.” 
 
 
33. Alineatul (2) al articolului 5 din Titlul I se abrogă: 
” Art. 5 (2) abrogat.” 
 
 
34. Alineatului (3) al articolului 5 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (3) Plata tarifelor/comisioanelor se va efectua de către Participanți, la termenele stabilite în conformitate cu prevederile Codului B.V.B. 
– Operator de Piață reglementată.” 
 
 
35. Articolul 6 din Titlul I se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 6 Prevederile privind admiterea ca Participant, acordarea accesului la sistemul de tranzacționare al B.V.B., încetarea și 
retragerea dreptului de acces la Sistem a Participanților, operațiunile transfrontaliere, obligațiile Participanților și sancționarea faptelor 
ilicite prevăzute în Titlul I din Codul B.V.B. S.A. -  Operator de Piață reglementată se aplică în mod corespunzător și SMT.” 
 
 
36. Partea introductivă și litera a) ale articolului 7 din Titlul I se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 7 Formatorilor de piață (market makers) și furnizorilor de lichiditate (liquidity providers) pentru instrumentele financiare 
tranzacționate pe SMT le sunt aplicabile in mod corespunzător prevederile Capitolului III¹ din Titlul I din Codul Bursei de Valori București 
S.A. - operator de piață reglementată, pentru contul „House” sau pentru contul indicat, după caz, prin intermediul căruia participantul 
își îndeplinește obligațiile asumate în calitate de formator de piață, respectiv de furnizor de lichiditate, cu următoarele excepții: 

a) Participanții care dețin calitatea de market-maker / furnizor de lichiditate pe piața reglementată, pot obține această calitate 
pentru instrumente financiare tranzacționate pe SMT, prin decizie a Directorului General al B.V.B., ca urmare a unei solicitări 
adresate acestuia în acest sens; 

(…)” 
 
37. Articolul 1 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1 Prezentul Titlu are ca scop stabilirea cadrului procedural privind: 

a) admiterea/introducerea la tranzacționare a Instrumentelor Financiare pe SMT; 
b) menținerea Instrumentelor Financiare pe SMT; 
c) retragerea Instrumentelor Financiare de pe SMT.” 

 
 
38. Articolul 2 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art.2 (1) Admiterea/introducerea la tranzacționare a Instrumentelor Financiare pe SMT se face prin decizie a Directorului General în 
conformitate cu prevederile prezentului Cod și ale precizărilor tehnice emise de BVB conform art. 1 alin. (1) pct. 41 din Titlul Preliminar. 



(2) Directorul General poate hotărî, prin decizie, retragerea Instrumentelor Financiare de pe SMT în conformitate cu prevederile 
prezentului Cod. Instrumentele Financiare în cauză vor putea fi suspendate de la tranzacționare în vederea clarificării situației privind 
retragerea de la tranzacționare, dacă acest lucru se va impune pentru păstrarea integrității pieței și protecția investitorilor.” 
 
 
39. Articolul 3 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 3 SMT are următoarea structură: 
 1. Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT - dedicată companiilor care parcurg procedura de admitere la tranzacționare și 
se angajează să respecte obligațiile de raportare periodică și continuă prevăzute în prezentul Cod și în reglementările A.S.F. incidente. 
a) Sector Titluri de Capital 

i. Categoria acțiuni (denumire comercială „AeRO”): 
1. Premium  

       2. Standard   
ii. abrogat 
iii. Categoria  drepturi 
iv. abrogat 

b) Sector Titluri de Credit (obligațiuni) 
c) Sector Titluri de Participare la Organisme de Plasament Colectiv (OPC) 

i. acțiuni 
ii. unități de fond 

d) abrogat 
 
2. SMT Internațional – dedicat instrumentelor financiare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată sau pe o piață echivalentă 
cu o piață reglementată dintr-un stat terț.” 
 
 
40. Alineatele (1), (2), (4), (5), (51) și (7) ale articolului 4 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 4 (1) B.V.B. va realiza o Listă Specială de Observare Emitenți, care va cuprinde Emitenții/ Instrumentele Financiare listate pe 
SMT cu acordul Emitentului, care nu respectă prevederile prezentului Cod. 
(2) Lista menționată la alin. (1) va fi transmisă A.S.F. și va fi publicată pe pagina web a B.V.B. 
(…) 
(4) Emitenții ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe SMT International nu au obligații de raportare periodică și continuă in 
relația cu B.V.B. 
 
(5) Pentru emitenții prevăzuți la alin. (4) ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o Piață Reglementată, 
B.V.B., în calitate de operator de piață care administrează un sistem multilateral de tranzacționare nu are obligația publicării raportărilor 
periodice și continue. 
(51) Pentru emitenții prevăzuți la alin. (4) ale căror valori mobiliare sunt emise într-un stat terț si tranzacționate pe o piață echivalentă 
cu o piața reglementată și îi sunt aplicabile cerințele de transparență si informare stabilite pe respectiva piață din acel stat, B.V.B. în 
calitate de operator de piață care administrează un sistem multilateral de tranzacționare, are obligația furnizării informațiilor prevăzute 
la art. 224. 
(…) 
(7) Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT poate fi structurată în diverse categorii prin decizie a Directorului General al B.V.B., 
cu informarea în prealabil a A.S.F.” 
 
 
41. Denumirea Capitolului II din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CAPITOLUL II Admiterea în Secțiunea 
Instrumente financiare listate pe SMT” 

 
 
42. Alineatele (1), (3) și (5) ale articolului 5 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 5 (1) Pentru a fi admise la tranzacționare in Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT, acțiunile  trebuie să îndeplinească 
criteriile prevăzute la alin. (2) - (3). 
(…) 
(3) În vederea admiterii pe SMT, Emitentul trebuie să parcurgă Procedura nr.1 din Anexa nr.1 a prezentului Cod, respectiv să depună 
la B.V.B. toate documentele cerute și să achite comisioanele prevăzute in Anexa nr. 1 și Lista tarifelor și comisioanelor B.V.B. 
(…) 
(5) Acțiunile pentru care un Emitent depune, pentru prima dată cerere de admitere la tranzacționare pe SMT, vor fi încadrate în 
Categoria Premium.” 
 
 
43. Punctul v al literei b) a alineatului (2) al articolului 5 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 



” v. să solicite tranzacționarea în cadrul SMT;” 
 
 
44. Alineatul (1) al articolului 51 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 51 (1) Pentru a fi admise la tranzacționare in Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT, drepturile și Emitenții acestora 
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) pct. i si ii și lit. b) pct. iii – vi.” 
 
 
45. După alineatul (2) al articolului 51 din Titlul II se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins: 
” (3) Drepturile emise de un Emitent pot fi admise în Categoria drepturi, indiferent dacă acțiunile suport ale acestor sunt / nu sunt 
admise la tranzacționare in Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT.” 
 
46. Articolul 6 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 6 În Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT, pot fi admise la tranzacționare obligațiunile emise de societăți care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
1. referitoare la obligațiuni: 
a) abrogat; 
b) obligațiunile sunt dematerializate; 
c) obligațiunile sunt înregistrate in evidentele A.S.F.; 
d) obligațiunile sunt liber transferabile; 
 
2. referitoare la Emitentul obligațiunilor: 
a) Emitentul obligațiunilor are contract de furnizare de servicii cu Depozitarul Central;  
b) Emitentul obligațiunilor solicită admiterea acestora la tranzacționare pe SMT. 
c) Emitentul a încheiat un contract cu un Consultant Autorizat și se obligă să îl mențină pentru o perioadă de cel puțin 12 luni după 
data admiterii la tranzacționare; B.V.B. poate scurta sau extinde această perioadă după cum va considera oportun;” 
 
 
47. Alineatul (1) al articolului 8 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 8 (1) Pentru a fi admise la tranzacționare in Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT, titlurile de participare și Emitenții 
acestora trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit.a) pct.i și ii și lit.b) pct.iii – vi.” 
 
 
48. Denumirea Capitolului III din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CAPITOLUL III  Cerințe pentru încadrarea instrumentelor financiare pe SMT Internațional” 
 
 
49. Articolul 11 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 11 (1) În vederea tranzacționării instrumentelor financiare care au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe 
o piață echivalentă cu o piață reglementată dintr-un stat terț, pe SMT International, sunt necesare următoarele:   
a) să existe o solicitare din partea unui Participant care își asuma obligațiile de market maker/furnizor de lichiditate pentru 

tranzacționarea pe SMT International a respectivelor instrumente financiare; 
b) este necesară confirmarea Depozitarului Central cu privire la întrunirea condițiilor de compensare-decontare și înregistrare 

necesare tranzacționării instrumentelor financiare respective, daca operațiunile de registru pentru acestea sunt efectuate de un 
alt depozitar central autorizat de A.S.F. sau, în cazul în care se tranzacționează pe o piață reglementată din alt stat membru sau 
pe o piață dintr-un stat terț, operațiunile de registru pentru acestea sunt efectuate de un depozitar central din alt stat; 

c) se va aplica Procedura nr. 2 din Anexa nr. 1 a prezentului Cod. 
(2) Instrumentele financiare emise într-un stat terț și tranzacționate pe o piață echivalentă cu o piață reglementată din acel stat pot fi 
introduse la tranzacționare pe SMT International numai dacă sunt de tip acțiune. ” 
 
 
50. Denumirea Capitolului IV din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CAPITOLUL IV 
Condiții de menținere și/sau reîncadrare a Instrumentelor Financiare in Secțiunea instrumente financiare listate pe SMT” 

 
 
51. Partea introductivă și litera a) ale alineatului (1) al articolului 14 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 14 (1) În vederea menținerii Instrumentelor Financiare in Secțiunea Instrumente Financiare listate pe SMT, Emitentul acestora 
trebuie să respecte: 
a) prevederile Legii nr. 24/2017 și ale reglementărilor A.S.F. incidente emitenților ale căror instrumente financiare se tranzacționează 
pe sisteme multilaterale de tranzacționare. 
(…)” 
 



 
52. Alineatul (2) al articolului 14 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) B.V.B. va evalua anual gradul de îndeplinire a condițiilor de menținere a instrumentelor financiare în Secțiunea Instrumente 
financiare listate pe SMT și va putea decide, după caz,  adoptarea unor măsuri graduale cum ar fi: avertizare, înscrierea acestora în 
Lista Specială de Observare Emitenți, informarea A.S.F. cu privire la nerespectarea obligațiilor de raportare, suspendarea de la 
tranzacționare, reîncadrare in cadrul Sectorului Titluri de Capital, Categoria Acțiuni, în conformitate cu prevederile procedurii emise de 
BVB în acest sens, cu prevederile prezentului Titlu sau transmiterea către A.S.F. a propunerii de retragere de la tranzacționare. ” 
 
 
53. După articolul 15 din Titlul II se introduce un nou articol, art. 151, cu următorul cuprins: 
” Art. 151. Emitentul va transmite B.V.B. toate rapoartele, documentele și comunicatele stabilite atât prin prezentul Capitol cât și prin 
reglementările legale în vigoare, în format electronic standardizat. În cazul în care există motive întemeiate sau circumstanțe 
excepționale și nu poate fi folosită transmisia în format electronic, aceste informații vor fi transmise prin oricare alt mijloc de comunicare 
(e-mail, fax, poștă sau curier, pe suport de hârtie).” 
 
 
54. Articolul 17 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 17. (1) Emitenții ale căror Instrumente Financiare se tranzacționează in Secțiunea Instrumente Financiare listate pe SMT vor 
respecta prevederile art. 46 alin. (2) al Legii nr. 24/2017, asigurând un tratament egal pentru toți deținătorii de Instrumente Financiare, 
de același tip si clasa care se află într-o situație identică și vor pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare, pentru ca aceștia 
să-și poată exercita drepturile.  
(2) Acționarii, administratorii și angajații Emitenților prevăzuți la alin. (1) vor respecta prevederile art. 46 alin. (4) al Legii nr. 24/2017 și 
nu vor aduce prejudicii deținătorilor de valori mobiliare/instrumente financiare ale Emitentului respectiv.” 
 
 
55. Articolul 18 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 18 (1) Emitentul ale cărui instrumente Financiare se tranzacționează în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe SMT va 
transmite B.V.B., în termen de cel mult 4 luni de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Anual întocmit în conformitate cu art.63 
si art. 64 din Legea nr. 24/2017, coroborat cu art. 126 și art. 127 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.  
(2) Raportul menționat în alin. (1) va cuprinde toate documentele de raportare prevăzute în reglementările A.S.F.” 
 
 
56. Articolul 19 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 19 (1) Emitentul ale cărui Instrumente Financiare se tranzacționează în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe SMT, va 
transmite B.V.B., în termen de cel mult 3 luni de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Semestrial întocmit în conformitate cu 
art. 65 din Legea nr. 24/2017, coroborat cu art. 128 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 
(2) Raportul menționat în alin. (1) va cuprinde toate documentele de raportare prevăzute în reglementările A.S.F.” 
 
 
57. Articolul 20 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 20 În măsura în care sunt întocmite Rapoarte trimestriale pentru primul și cel de al treilea trimestru, Emitenții Instrumentelor 
Financiare incluse în Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT, vor transmite și B.V.B. aceste rapoarte, pentru a fi aduse la 
cunoștință investitorilor, într-un termen rezonabil de timp.” 
 
 
58. Alineatele (1) și (3) ale articolului 21 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 21 (1) Emitentul ale cărui Instrumente Financiare se tranzacționează în Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT va 
transmite către B.V.B. Rapoartele curente (raportarea continuă) prevăzute la art. 223 lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, fără 
întârziere, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către Emitent. 
(…)  
(3) Emitentul de obligațiuni admise la tranzacționare pe SMT va furniza B.V.B. rapoartele prevăzute de reglementările A.S.F. pentru 
această categorie de instrumente financiare.” 
 
 
59. Alineatul (2) al articolului 22 din Titlul II se abrogă: 
”(2) abrogat.” 
 
 
60. Denumirea Capitolului V din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CAPITOLUL V  Condiții de menținere a instrumentelor financiare pe SMT Internațional” 
 
 
61. Articolul 221 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 



” Art. 221 Instrumentele financiare care se tranzacționează pe SMT International trebuie să beneficieze de serviciile unui Participant 
care acționează ca market maker / furnizor de lichiditate, astfel: 
a) Market-maker sau furnizor de lichiditate pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată; 
b) Market-maker pentru valorile mobiliare emise într-un stat terț și tranzacționate pe o piață echivalentă cu o piață reglementată din 
acel stat.” 
 
 
62. Articolul 222 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 222 Emitenții instrumentelor financiare tranzacționate pe SMT International nu au obligații de raportare față de B.V.B.” 
 
63. Partea introductivă a articolului 224 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 224 Pentru Emitenții prevăzuți la art. 222, ale căror valori mobiliare sunt emise într-un stat terț și tranzacționate pe o piață din 
acest stat, B.V.B. va pune la dispoziția investitorilor, cel puțin un link la pagina de internet unde pot fi consultate, într-o limbă de 
circulație internațională, cel puțin următoarele rapoarte pentru fiecare Emitent: (…)” 
 
 
64. Denumirea Capitolului VI din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CAPITOLUL VI  Suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare de pe SMT” 
 
 
65. Literele a) și b) ale alineatului (1) al articolului 24 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” a) în baza și conform deciziei A.S.F. emise în acest sens, in cazul instrumentelor financiare tranzacționate în Secțiunea Instrumente 
financiare listate pe SMT;  
   b) în baza și conform unor instrucțiuni emise în acest sens de A.S.F., in cazul Instrumentelor Financiare tranzacționate pe SMT 
International, comunicate B.V.B., ” 
 
 
66. Alineatele (2) și (3) ale articolului 24 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (2) B.V.B. va întocmi proceduri interne de lucru care vor sta la baza suspendării de la tranzacționare a instrumentelor financiare în 
cadrul SMT, de către Departamentul de specialitate din cadrul B.V.B. 
(3) Instrumentelor financiare care se tranzacționează pe SMT International nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. d) în relația cu 
SMT /B.V.B.” 
 
 
67. Alineatul (1) al articolului 25 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 25 (1) Retragerea Instrumentelor Financiare de pe SMT se poate face în următoarele situații: 
a) în baza deciziei emise de către A.S.F. în acest sens care va intra în mod corespunzător în vigoare, fără a mai fi necesare alte 

demersuri în cadrul B.V.B.; 
b) abrogat; 
c) de drept, în cazul obligațiunilor, conform operațiunilor legate de scadența obligațiunilor respective, prevăzută în prospectul de 

ofertă / de emisiune, fără a mai fi necesare alte demersuri în cadrul B.V.B.; 
d) abrogat; 
e) Emitentul nu respectă cel puțin una din cerințele de menținere corespunzătoare sectorului și categoriei în care au fost admise la 

tranzacționare Instrumentele Financiare; 
f) Emitentul nu respectă prevederile Contractului de tranzacționare încheiat cu B.V.B.; 
g) Emitentul este în procedură de faliment sau dizolvare judiciară; 
h) Emitentul participă la o fuziune prin absorbție în calitate de societate absorbită; 
i) În alte situații motivate; 
j) conform deciziei Directorului General pentru instrumentele financiare tranzacționate pe SMT International; 
k) B.V.B. poate retrage de la tranzacționare, cu acordul A.S.F., un instrument financiar de pe SMT în condițiile în care constată 

încălcări grave ale reglementărilor incidente și/sau nu mai poate fi menținută sau restabilită o piață ordonată a respectivului 
instrument financiar.” 

 
68. Denumirea Capitolului VIII din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 

” CAPITOLUL VIII  Obligații ale B.V.B. privind Emitenții de Instrumente Financiare tranzacționate pe SMT” 
 
 
69. Alineatul (1) al articolului 26 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 26 (1) Prezentul capitol se aplică pentru Instrumentele Financiare listate pe SMT.” 
 
 
70. Litera a) a alineatului (2) al articolului 26 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) (…): 



a) a defini o secțiune distinctă pe propria pagină web referitoare la Instrumentele Financiare tranzacționate în cadrul SMT 
Internațional; (…)” 

 
 
71. Alineatul (1) al articolului 27 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 27 (1) Raportările transmise către B.V.B. de către Emitenții ale căror Instrumente Financiare sunt listate pe SMT, în conformitate 
cu prevederile prezentului Titlu și procedurile emise în aplicarea acestuia, sunt făcute publice prin intermediul paginii web a B.V.B. în 
secțiunea SMT.”  
 
 
72. Partea introductivă și literele c), d) și e) ale alineatului (1) al articolului 28 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 28 (1) Departamentele de specialitate din cadrul B.V.B. asigură Emitentilor ale căror Instrumente Financiare se tranzacționează 
pe SMT, Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT următoarele servicii:  
(….) 
c) secțiune distinctă pe pagina web a B.V.B. care va găzdui datele de identificare ale Emitentului, informații despre evoluția sa de 
piață, precum și cele mai recente comunicări și rapoarte transmise de acesta; 
d) publicarea rapoartelor de tranzacționare, atât în comunicatele zilnice cât și în buletinele informative periodice emise de către B.V.B. 
referitor la SMT;  
e) legătura la pagina internet a Emitentului, din pagina web a  B.V.B., secțiunea SMT, în măsura în care această informație este 
cunoscută B.V.B.” 
 
 
73. Alineatul (3) al articolului 28 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (3) Prevederile alin. (1) lit.d) se aplică și pentru instrumentele financiare tranzacționate pe SMT International.” 
 
 
74. Partea introductivă și litera d) ale articolului 30 din Titlul II se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 30 În cazul nerespectării de către Emitent a prevederilor prezentului Titlu privind obligațiile aferente menținerii la tranzacționare 
în Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT, B.V.B. este îndreptățită să adopte următoarele măsuri: 
(….) 
d) retragerea de la tranzacționare, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit.k).” 
75. Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 1 (1) Prezentul Titlu conține principiile, regulile și termenii de bază privind tranzacționarea și monitorizarea tranzacțiilor cu 
Instrumente Financiare tranzacționate pe SMT. 
(2) Prevederile Codului B.V.B. Operator de piață reglementată, Titlul III Tranzacționarea si Monitorizarea se aplică și pentru SMT, cu 
excepțiile sau completările menționate în prezentul Titlu.” 
 
 
76. Alineatele (11) și (7) ale articolului 2 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 2 (...) 
(11) Pentru anumite instrumente financiare care se tranzacționează pe SMT International, Directorul General al B.V.B. poate decide 
programe diferite de tranzacționare, cu scopul de a corela programul de tranzacționare a respectivelor instrumente financiare în cadrul 
SMT International cu orarul de funcționare a piețelor reglementate sau piețelor din state terțe unde acestea sunt admise la 
tranzacționare. 
(…) 
(7) Deschiderea și închiderea ședinței de tranzacționare, suspendarea și reluarea tranzacționării, precum și schimbarea stărilor 
componentelor sistemului de tranzacționare (piață, simbol-piață, simbol) sunt anunțate de B.V.B. prin intermediul mesajelor transmise 
in sistemul de tranzacționare al B.V.B., mesaje care sunt recepționate de fiecare stație de lucru conectată la sistem precum și prin 
intermediul paginii web a B.V.B. și a altor servicii web. În cazul in care aceste moduri de comunicare nu sunt disponibile, Participanții 
la piață sunt informați prin alte mijloace de informare disponibile, în timp util.” 
 
 
77. Articolul 3 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 3 Prevederile Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată privind condițiile de acces în sistemul de tranzacționare al 
B.V.B., modul de utilizare a acestuia, asistența acordată de B.V.B. agenților de bursă în cazul unor defecțiuni tehnice, tranzacțiile 
bursiere, răspunderea B.V.B. referitoare la activitatea de tranzacționare, se aplică și pentru SMT.” 
 
 
78. Alineatul (1) al articolului 4 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 4 (1) Prevederile Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată referitoare la componentele sistemului de tranzacționare 
al B.V.B., la stările acestora și la operațiunile de administrare a Entităților-simbol, se aplica, în mod corespunzător, și pentru SMT, cu 
excepțiile menționate în prezentul Titlu.” 
 



 
79. Articolul 5 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 5 Pentru un Instrument Financiar care nu are istoric de tranzacționare, în prima ședință de tranzacționare a acestuia pe SMT nu 
se impune aplicarea limitării variației maxime de preț, până la formarea unui preț de referință, cu respectarea prevederilor art.15.” 
 
 
80. Articolul 6 din Titlul III se abrogă: 
”Art. 6 abrogat.” 
 
 
81. Alineatul (1) al articolului 7 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 7 (1) Prevederile Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată privind conținutul minim și condițiile de preluare și 
executare a ordinelor de bursă, termenul de valabilitate a ordinelor de bursă, introducerea, modificarea și retragerea ordine lor de 
bursă, suspendarea și reluarea acestora, prioritățile de afișare și de executare a ordinelor de bursă, se aplică și ordinelor din SMT, cu 
excepțiile menționate în prezentul articol.” 
 
 
82. Articolul 8 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 8 (1) Prevederile Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată privind metodele de tranzacționare și stările unei piețe 
se aplică și SMT. 
(2) Directorul general al B.V.B. va stabili prin decizie stările unei piețe, succesiunea și durata acestora. Stările piețelor, succesiunea și 
durata acestora se vor publica pe pagina web a B.V.B.” 
 
 
83. Articolul 9 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 9 (1) Prevederile Codului B.V.B. - Operator de Piață reglementată în materia tranzacționării, fără a se limita la: market makeri, 
tipurile de ordine, tipurile de conturi, executarea Deal-urilor, pașii de preț și protecția de preț, invalidarea/inconfirmarea acestora, se 
aplică și SMT, cu excepțiile și completările din prezentul Cod. 
(2) BVB, prin decizie a Directorului General, poate stabili utilizarea și calcularea unui preț teoretic, in situația înregistrării unor 
evenimente corporative, conform descrierii din Codul BVB - Operator de piață reglementată.” 
 
 
84. Articolul 10 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 10 (1) Prevederile Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată privind mecanismele aplicabile pentru un instrument 
financiar privind limita de variație a prețului, inclusiv variația maximă a prețului se aplică și SMT, cu excepțiile menționate in prezentul 
Titlu. 
(2) SMT va face public zilnic un preț de referință pentru fiecare Instrument Financiar tranzacționat.  
(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru instrumentele financiare care se tranzacționează pe SMT International, în cazuri 
justificate, formatorul de piață/ furnizorul de lichiditate poate solicita B.V.B. înregistrarea unui nou preț de referință, în funcție de prețul 
de pe piața inițială.” 
 
 
85. Articolul 11 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 11 Tranzacționarea Acțiunilor in cadrul SMT se realizează în conformitate cu prevederile Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață 
reglementată, cu excepțiile menționate în prezentul Capitol.” 
 
 
86. Partea introductivă și litera b) a alineatului (1) al articolului 12 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 12 (1) Piețele utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor în cadrul SMT: 
 (…) 
b) Piața Deal – piața auxiliară a pieței principale, de tip negociere directă, pentru încheierea de tranzacții Deal. Valoarea minimă 
standard a unei tranzacții în Piața Deal este cea prevăzută in Codul B.V.B. – Operator de Piață reglementată. (…)” 
87. Litera c) a alineatului (1) al articolului 12 din Titlul III se abrogă: 
”c) abrogat.” 
 
 
88. Articolul 13 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 13 Tipurile de operațiuni menționate în art. 12 au sensul prevăzut în Codul B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată.”  
 
 
89. Articolul 14 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 14 Conținutul parametrilor și caracteristicile fiecărei piețe care nu sunt prevăzute in prezentul Titlu, sunt stabilite prin referință la 
Codul B.V.B. S.A. – Operator de Piață reglementată sau prin modificarea prezentului Cod, după caz.” 



 
 
90. Articolul 15 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 15 (1) BVB aplică mecanismul privind variația maximă procentuală pentru instrumentele din cadrul Secțiunii Instrumente 
financiare listate pe SMT, conform Deciziei Directorului General, având în vedere criterii relevante, care pot viza: specificul 
instrumentului financiar, tipul de instrument financiar, caracteristicile piețelor aferente, modelul de tranzacționare, precum și frecvența 
de aplicare.  
(2) Date fiind elementele specifice ale anumitor instrumente financiare, în aplicarea alin. (1) BVB, prin Decizie a Directorului General, 
poate stabili valori diferite ale limitelor de variație, pe categorii sau grupuri de instrumente financiare, în cadrul aceluiași tip de 
instrument financiar, pentru a menține integritatea pieței. 
(3) În situații deosebite, prin excepție de la alin. (2), BVB poate decide neaplicarea limitei de variație pentru un instrument financiar, 
prin Decizie a Directorului General al B.V.B.  
(4) Variația maximă procentuală se aplică pentru piețele în care este definit instrumentul financiar respectiv, cu excepția următoarelor 
piețe: Buy-In, Sell-Out, precum și piețele de Oferte și Operațiuni Speciale. 
(5) Pentru informatiile specificate la alin. (1) – (4), BVB va utiliza modalitățile de notificare publică cum ar fi: pagina web BVB, SFTP, 
sistem de tranzacționare BVB, și va disemina public orice actualizare a valorilor aferente limitelor de variație aplicabile instrumentelor 
financiare, anterior aplicării efective a acestora. 
(6) Ofertele publice, operațiunile speciale (vânzări speciale la ordin, alte operațiuni speciale prevăzute in Codul B.V.B. – Operator de 
Piață reglementată) se vor derula prin secțiuni de piață distincte in cadrul SMT, vor funcționa după regulile B.V.B. specifice tipului 
respectiv de piață și vor fi reflectate distinct în rapoartele de tranzacționare ale SMT.” 
 
 
91. Articolul 16 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 16 Prevederile Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată privind tranzacționarea drepturilor se aplică și pentru SMT.” 
 
92. Articolul 17 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 17 Obligațiunile admise la tranzacționare în cadrul Secțiunii Instrumente financiare listate pe SMT se vor tranzacționa în 
segmente de piață special definite în acest scop, în conformitate cu prevederile Codului B.V.B. S.A.- Operator de Piață reglementată.” 
 
 
93. Articolul 18 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 18 Elementele specifice tranzacționării obligațiunilor în cadrul SMT sunt aceleași cu cele din cadrul Pieței Reglementate a B.V.B.” 
 
 
94. Alineatul (1) al articolului 19 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 19 (1) Tranzacționarea titlurilor de participare la O.P.C. în cadrul SMT se realizează similar cu tranzacționarea acțiunilor.” 
 
 
95. Articolul 21 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 21 Ofertele publice, precum și alte operațiuni speciale in cadrul SMT se derulează după regulile stabilite de B.V.B. pentru piața 
Reglementată.” 
 
 
96. Alineatele (1) și (3) ale articolului 22 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 22 (1) B.V.B. monitorizează tranzacționarea Instrumentelor Financiare in cadrul SMT, in conformitate cu prevederile  
Legii nr.126/2018, ale reglementărilor A.S.F. aplicabile, ale Codului B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată și ale prezentului 
Titlu. 
(….) 
(3) Prevederile acestui capitol se completează în mod corespunzător cu cele stabilite prin reglementările A.S.F. aplicabile.” 
 
 
97. Partea introductivă și litera a) ale alineatului (1) al articolului 23 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 23 (1) B.V.B. monitorizează tranzacțiile efectuate de către Participanți prin intermediul sistemului de tranzacționare al SMT pentru 
a identifica: 
a) nerespectarea prevederilor Legii nr. 126/2018 și ale reglementărilor A.S.F. aplicabile; (…)” 
 
 
98. Alineatele (2) și (5) ale articolului 23 din Titlul III se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”(2) B.V.B. monitorizează și sesizează A.S.F. activitățile și tranzacțiile asupra cărora are suspiciunea ca nu sunt realizate în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, ale reglementărilor A.S.F. aplicabile și ale prezentului Cod. 
(….) 



(5) În cazul în care se constată existența unor fapte ilicite la regimul juridic al SMT, similar cu cele prevăzute în Codul B.V.B. operator 
de piață, B.V.B. aplică sancțiunile corespunzătoare, in condițiile Capitolului V, Titlul I din Codul B.V.B. S.A. - operator de piață 
reglementată și informează de îndată A.S.F.” 
 
 
99. Articolul 24 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 24 Prin intermediul paginii web a B.V.B., sunt furnizate în mod continuu, pe tot parcursul programului de tranzacționare, prețurile 
și cantitățile de vânzare și cumpărare pentru Instrumentele Financiare tranzacționate în cadrul SMT.” 
 
 
100. Articolul 25 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 25 Prin sistemele proprii de furnizare de informații, B.V.B. va face publice, în timp real și în termeni comerciali rezonabili și în 
mod nediscriminatoriu, informațiile pre și post tranzacționare cu privire la tranzacțiile desfășurate în cadrul SMT. Aceste informații sunt 
disponibile de asemenea, cu titlu gratuit, pentru date întârziate cu 15 minute față de momentul publicării.” 
 
 
101. Articolul 26 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 26 Prin intermediul paginii de web a B.V.B. secțiunea SMT, sunt furnizate statistici, clasamente, informări privind Emitenții, 
precum și alte informații care vin în sprijinul investitorilor.” 
 
 
102. Alineatul (2) al articolului 27 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins: 
” (2) Rapoartele lunare și anuale prevăzute la alin. (1) sunt difuzate și prin intermediul paginii de web a B.V.B. secțiunea SMT.” 
 
 
103. Articolul 28 din Titlul III se abrogă: 
” Art. 28 abrogat.” 
 
 
104. Articolul 1 din Titlul IV se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1 Compensarea, decontarea tranzacțiilor și înregistrarea Instrumentelor Financiare tranzacționate pe SMT se efectuează 
conform procedurilor utilizate de B.V.B. pentru Piața Reglementată și reflectate în Contractul dintre B.V.B. și Depozitarul Central.” 
 
 
105. Denumirea Titlului V se modifică și va avea următorul cuprins: 

” TITLUL V  
REGULI PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR A.S.F. CU PRIVIRE LA DETECTAREA ABUZURILOR PE PIAȚĂ, 

RESPECTAREA PRINCIPIILOR DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ PREVĂZUTE IN REGLEMENTĂRILE IN 
VIGOARE, PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII ACTELOR DE TERORISM” 

 
 
106. Articolul 1 din Titlul V se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1 (1) Dacă în cursul activității de supraveghere a instrumentelor financiare admise la tranzacționare și pe o piață reglementată, 
B.V.B. intră în posesia unor reclamații sau sesizări referitoare la abuzuri pe piață, activități legate de manipularea pieței sau 
tranzacționarea pe baza de informații privilegiate, care au fost săvârșite de către Participanți în cursul activității de tranzacționare în 
cadrul SMT, va proceda la informarea imediată a A.S.F., comunicând și opinia B.V.B. 
(2) În derularea activității de tranzacționare în cadrul SMT, indiferent de instrumentul financiar, Participanții vor respecta principiile de 
etică și deontologie profesională, prevăzute de reglementările A.S.F. în vigoare și în prevederile incidente ale Codului BVB. 
(3) Dacă în cursul activității de supraveghere B.V.B. intră în posesia unor reclamații sau sesizări referitoare la spălare de bani și/sau 
finanțare a actelor de terorism, care au fost săvârșite de către Participanți în cursul activității de tranzacționare în cadrul SMT, va 
proceda imediat la sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ("O.N.P.C.S.B." în cele ce urmează) și la 
informarea A.S.F.” 
 
 
107. Litera b) a alineatului (1) al articolului 2 din Titlul V se modifică și va avea următorul cuprins: 
” b) practicile care pot reprezenta încălcări ale principiilor de etică și deontologie profesională, prevăzute în reglementăr ile A.S.F. în 
vigoare și în prevederile incidente ale Codului BVB, care vizează activitatea de tranzacționare în cadrul SMT, indiferent de instrumentul 
financiar.” 
 
 
108. Alineatele (2) și (4) ale articolului 2 din Titlul V se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” (2) B.V.B. va acorda sprijinul necesar A.S.F. și entităților abilitate pentru realizarea activității de monitorizare a operațiunilor cu 
instrumente financiare efectuate de entitățile reglementate, în scopul identificării tranzacțiilor suspecte, astfel cum sunt acestea definite 



de art. 6 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative.  
(…..) 
(4) B.V.B. raportează săptămânal la A.S.F. orice tranzacție înregistrată pe SMT, a cărei valoare depășește echivalentul în lei al pragului 
în Euro stabilit în legislația incidentă.” 
 
 
109. Litera b) a alineatului (5) al articolului 2 din Titlul V se modifică și va avea următorul cuprins: 
”b) detectării încălcării principiilor de etică și deontologie profesională, prevăzute în reglementările A.S.F. în vigoare și în preveder ile 
incidente ale Codului B.V.B., care vizează activitatea de tranzacționare în cadrul SMT, indiferent de instrumentul financiar, precum și 
a prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, B.V.B. va organiza un departament specializat.” 
 
 
110. Articolul 5 din Titlul V se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 5 B.V.B. va colabora cu A.S.F. și instituțiile abilitate, la solicitarea acestora, în vederea sprijinirii Participanților în implementarea 
unor proceduri interne de control eficiente care să conducă la aplicarea regulilor emise de către A.S.F. privind prevenirea și combaterea 
spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital.” 
 
 
111. Partea introductivă și litera b) ale articolului 8 din Titlul V se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 8 In scopul asigurării respectării cerințelor A.S.F., B.V.B. va informa A.S.F. în termen de 24 de ore de la primirea oricărei sesizări 
sau de la identificarea oricărei situații referitoare la operațiuni de spălare a banilor și finanțare a actelor de terorism, precum și la:  
 (….); 
b) încălcarea principiilor de etică și deontologie profesională, prevăzute in reglementările A.S.F. în vigoare și in preveder ile incidente 
ale Codului B.V.B., cu privire la activitatea de tranzacționare in cadrul SMT, indiferent de instrumentul financiar. ” 
 
 
112. Articolul 9 din Titlul V se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 9 Prevederile prezentului Titlu sunt aplicabile, în mod corespunzător, tuturor instrumentelor financiare tranzacționate în cadrul 
SMT.” 
 
 
113. Articolul 10 din Titlul V se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 10 Prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (5) lit. a), precum și ale art. 8 lit. a) se aplică și instrumentelor financiare 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată și tranzacționate în Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT.”   
 
 
114. Denumirea Titlului VI se modifică și va avea următorul cuprins: 

” TITLUL VI 
PROCEDURI PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR INTRE PARTICIPANȚI SI B.V.B.  - OPERATOR DE PIAȚĂ 

CARE ADMINISTREAZĂ UN SISTEM MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE” 
 
 
115. Articolul 1 din Titlul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 1 Procedura privind stabilirea sancțiunilor aplicabile faptelor ilicite la regimul juridic al SMT, sesizarea, constatarea și investigarea 
acestora, precum și aplicarea sancțiunilor specifice, pentru asigurarea respectării reglementărilor B.V.B. și pentru soluționarea 
încălcărilor semnificative și a reclamațiilor privind desfășurarea activității Participanților și a agenților de bursă este cea reglementată 
în Titlul I, Capitolul V din Codul B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată.” 
 
 
116. Alineatul (1) al articolului 2 din Titlul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 2 (1) Orice divergente între Participanți și B.V.B., cu excepția celor prevăzute la art. 1, în legătură cu executarea, interpretarea, 
aplicarea prevederilor prezentului Cod, se vor soluționa pe cale amiabilă.” 
 
 
117. Articolul 4 din Titlul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 4 (1) Orice litigii patrimoniale izvorâte din operațiuni derulate pe SMT (i) între Participanți, (ii) între Participanți și Emitenț ii ale 
căror valori mobiliare sau Instrumente Financiare sunt admise la tranzacționare pe SMT, (iii) între Emitenți, (iv) între clienți și 
Participanți, pot fi deferite spre soluționare Camerei Arbitrale a B.V.B. în conformitate cu prevederile Regulamentului de Procedură al 
Camerei Arbitrale a B.V.B. 
(2) Procedura de sesizare a Camerei Arbitrale a B.V.B. și de soluționare a litigiilor este cea prevăzută în Regulamentul de Procedură 
al Camerei Arbitrale a B.V.B., aprobat de A.S.F.” 
 



 
118. Articolul 1 din Titlul VII se abrogă: 
” Art. 1 abrogat.” 
 
 
119. Articolul 2 din Titlul VII se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 2 Procedura de admitere/introducere la tranzacționare pe SMT este prezentată în Anexa nr. 1, contractul standard care 
reglementează relația B.V.B. cu Emitenții din cadrul SMT este prezentat in Anexa nr. 2; Participanții activi pe piața reglementată nu 
trebuie să încheie un alt contract cu B.V.B. ci doar să solicite, printr-o cerere (întocmită conform Anexei 3), accesul și la SMT.” 
 
 
120. Articolul 3 din Titlul VII se modifică și va avea următorul cuprins: 
” Art. 3 În completarea prezentului Cod, se aplică în mod corespunzător Codul B.V.B. S.A. - Operator de Piață reglementată și anexele 
sale, cu excepțiile și/sau completările menționate in prezentul Cod.” 
 
 
121. Articolul 4 din Titlul VII se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 4 Tarifele și comisioanele aplicabile SMT sunt precizate în Lista tarifelor și comisioanelor practicate de B.V.B. în legătură cu 
Sistemul Multilateral de Tranzacționare.” 
 
 
122. După articolul 4 din Titlul VII se introduce un nou articol, art.5, cu următorul cuprins: 
” Art. 5 În tot cuprinsul Codului BVB- sistem multilateral de tranzacționare: 
- sintagma ”Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” se înlocuiește cu ”Autoritatea de Supraveghere Financiară”, iar abrevierea  

”C.N.V.M.” se înlocuiește cu ”A.S.F.”, cu excepția situațiilor următoare: decizii de aprobare a modificărilor Codului emise de 
C.N.V.M., și în cazul regulamentelor C.N.V.M. care sunt încă în vigoare; în alte cazuri se va folosi abrevierea C.N.V.M./A.S.F.; 

- sintagmele ”pagina de internet” și ”website-ul” se înlocuiesc cu sintagma ”pagina web”; 
- Sintagma ”sistem alternativ de tranzacționare” se înlocuiește cu sintagma ”sistemul multilateral de tranzacționare” și abrevierea 

”ATS” cu ”SMT”; 
- denumirea Codului BVB – operator de piață se înlocuiește cu „Cod BVB – operator de piață reglementată”; 
- sintagma „intermediar” se înlocuiește cu „persoană juridică care prestează servicii și activități de investiții”, respectiv, „Participant”, 

după caz; 
- sintagma „piață reglementată la vedere” se înlocuiește cu „piață reglementată”.” 

 
 
123. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Anexa nr.1 
 

PROCEDURA 1 
privind admiterea la tranzacționare a Instrumentelor Financiare în Secțiunea Instrumente financiare listate pe SMT 

 
 

1. Documentele ce trebuie depuse pentru obținerea Acordului de Principiu  
 

a) cerere de eliberare acord de principiu pentru admitere la tranzacționare care să cuprindă datele de identificare ale emisiunii de 
instrumente financiare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare (ISIN, Cod LEI, CFI, FISN; tipul instrumentelor financiare; 
numărul total de instrumente financiare la momentul depunerii cererii, valoarea nominală etc.)  
b) decizia organului statutar al Emitentului privind admiterea la tranzacționare pe SMT; 
c) copia Certificatului de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau altă autoritate competentă; 
d) copie Act Constitutiv al Societății, actualizat; 
e) document de prezentare al Societății; 
f) ultimele situații financiare: anuală și semestrială, dacă a fost deja întocmită la data depunerii documentației;  
g) dovada plății tarifului de procesare către B.V.B.; 
h) copie contract încheiat cu un Consultant Autorizat. 
 
2. Documentele ce trebuie depuse la B.V.B. în vederea solicitării admiterii la tranzacționare pe SMT, după caz: 
a) cerere de admitere la tranzacționare; 
b) dovada încheierii contractului cu Depozitarul Central sau, după caz, confirmarea Depozitarului Central privind întrunirea condițiilor 
aferente, în cazul în care operațiunile de registru se realizează de către alt depozitar, cu respectarea dispozițiilor legale; 
c) copie a Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis de către A.S.F.; 
d) document de prezentare în forma finală; 
e) dovada plății tarifului de admitere și menținere la tranzacționare. 
 



3. Obținerea acordului B.V.B. privind solicitarea depusă de Emitent: 
a) documentele necesare sunt depuse la departamentul de specialitate (DS) din cadrul B.V.B.; 
b) DS analizează documentele, solicită completări dacă sunt necesare și întocmește o notă de recomandare către Comisia de 

Admitere la Tranzacționare (Comisia);  
c) Propunerea Comisiei se va referi la admiterea la tranzacționare a Instrumentelor Financiare ale Emitentului, cu excepția admiterii 

la tranzacționare a drepturilor, pentru care nu este necesară parcurgerea acestei etape; 
d) Directorul General va decide cu privire la admiterea la tranzacționare a Instrumentelor Financiare în cadrul SMT;  
e) Decizia intră în vigoare și poate începe tranzacționarea Instrumentelor Financiare numai după semnarea Contractului dintre 

Emitent și B.V.B. și achitarea de către Emitent a tarifului de admitere la tranzacționare. 
 

4. Tarife: 
a) La data depunerii cererii de eliberare a Acordului de Principiu, solicitantul trebuie să plătească contravaloarea Tarifului de 

procesare. 
b) După aprobarea admiterii la tranzacționare, solicitantul trebuie să plătească contravaloarea tarifului de admitere corespunzător 

categoriei respective. De asemenea, va plăti și contravaloarea tarifului de menținere la tranzacționare, în termen de 15 zile de la 
data începerii tranzacționării. 

c) Anual, Emitenții Instrumentelor Financiare admise la tranzacționare pe SMT trebuie să plătească un tarif de menținere la 
tranzacționare, corespunzător categoriei respective, termenul de plată fiind 31 ianuarie în fiecare an, pentru anul în curs. 

d) Valoarea tarifelor este prevăzută în Lista tarifelor și comisioanelor practicate de B.V.B. pentru SMT valabilă la data la care sunt 
achitate și în cadrul termenului limită de plată. 
 

5. Documentele vor fi depuse pe suport durabil, atât pe suport hârtie, cât și pe suport informatic ca fișiere scanate într-un format agreat 
de B.V.B. 

 
PROCEDURA 2 

 
privind tranzacționarea pe SMT Internațional a instrumentelor financiare admise la tranzacționare și pe o Piață 

Reglementată sau pe o piață dintr-un stat terț 
 
1. Documentele care trebuie depuse de către un Participant: 

1. cerere de introducere la tranzacționare; 
2. abrogat; 
3. document de prezentare; 
4. document de atestare a admiterii la tranzacționare pe o piață Reglementată sau pe o piață dintr-un stat terț;  
5. informații cu privire la datele de identificare ale Emitentului și ale emisiunii 
    i) date de identificare ale Emitentului: 

a) abrogat; 
b) abrogat; 

      ii) datele de identificare ale emisiunii de instrumente financiare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare 
a) ISIN, Cod LEI, CFI, FISN; 
b) tipul instrumentelor financiare tranzacționate;  
c) numărul total de instrumente financiare la momentul depunerii cererii, dacă este cazul;  
d) valoarea nominală, dacă este cazul; 
e) lista piețelor unde instrumentele financiare obiect al cererii ale Emitentului sunt listate sau tranzacționate sau sunt 
în curs de a fi listate sau tranzacționate. 

6. orice alte documente considerate necesare de către departamentul de specialitate al B.V.B., inclusiv cele care să ateste 
întrunirea condițiilor tehnico-operaționale necesare derulării de operațiuni cu instrumentele respective. 
 

Inițiativa privind introducerea la tranzacționare aparține unui participant care își asumă obligația de market-maker/furnizor de lichiditate 
pentru respectivele instrumente financiare 
 
2. Obținerea acordului B.V.B.: 

- documentele necesare sunt depuse de către participant la departamentul de specialitate din cadrul B.V.B.; 

- departamentul de specialitate din cadrul B.V.B analizează documentele, solicită completări dacă sunt necesare și întocmește 
o notă de recomandare către Directorul General, care va decide; 

- Decizia Directorului General intră în vigoare și se poate începe tranzacționarea instrumentelor financiare pe SMT. 
 
 
 
 
 
 
 



124. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Anexa nr.2 

TERMENII CADRU AI 
CONTRACTULUI  DE  TRANZACȚIONARE 

A INSTRUMENTELOR FINANCIARE 
ÎN CADRUL SMT2 

 
Art. 1  Părțile contractante: 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., persoană juridică română,  în calitate de operator de piață care administrează un sistem 
multilateral de tranzacționare, [datele de identificare], reprezentată legal de _______________________, denumită în continuare 
B.V.B. 
 
Și 
 
Societatea_______________________, persoană juridică română/________________, înregistrată în Registrul Comerțului de pe 
lângă Tribunalul ____________ sub nr. ____________, cu sediul în ________________________________________, având codul 
unic de înregistrare ____________, telefonul ______________, faxul _____________, e-mail ______________, contul bancar în lei 
nr. ____________________________, deschis la _____________________, reprezentată legal de doamna/domnul 
_______________ în calitate de  emitent de instrumente financiare de tipul _________________ /societate de administrare a 
investițiilor care administrează organismul de plasament colectiv __________________ de tipul _____________, denumită în 
continuare EMITENT, 
 
am convenit încheierea prezentului contract de tranzacționare privind admiterea și menținerea instrumentelor financiare ale Emitentului  
sau, în cazul societății de administrare a investițiilor a titlurilor de participare administrate de acesta, (denumite în continuare generic 
IF) in următoarele condiții: 
 
Art. 2  Obiectul contractului 
(1) Prezentul contract are ca obiect admiterea și menținerea IF în cadrul SMT– Sistem Multilateral de Tranzacționare administrat de 

către B.V.B. (denumit pe scurt SMT) în Sectorul _____________, părțile având obligația să respecte prevederile Legii nr. 24/2017 
privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, ale Regulamentelor Autorității de Supraveghere Financiară și 
ale Codului B.V.B. - sistem multilateral de tranzacționare. 

(2) Condițiile de admitere și menținere a IF sunt cele prevăzute în Codul B.V.B. - sistem multilateral de tranzacționare. 
 
Art. 3  Drepturile Emitentului  

(1) IF ale Emitentului vor fi tranzacționate și disponibile pentru tranzacționare în cadrul SMT în timpul orarului de funcționare a 
sistemului; 

(2) Emitentul va beneficia de promovarea imaginii sale prin transmiterea de către B.V.B. a informării privind admiterea IF în cadrul 
SMT, către A.S.F., către participanții la piață, către presă și prin publicarea acesteia pe pagina web a B.V.B. – secțiunea 
SMT;  

(3) IF ale Emitentului vor fi incluse în calculul indicelui/indicilor oficial/oficiali al/ai SMT, după caz; 
(4) Emitentul va putea contacta B.V.B. (prin fax sau e-mail) pentru a primi gratuit informații asupra sumarelor tranzacțiilor cu 

instrumentele sale financiare pentru o perioadă de până la maximum 12 luni anterioare datei solicitării; 
(5) Emitentul va putea folosi infrastructura B.V.B. pentru a transmite informații conform reglementărilor incidente, pentru 

acționariat/deținătorii de IF si pentru potențialii investitori sub forma comunicatelor, rapoartelor curente și periodice; 
(6) În baza evoluției pe piață, performanțelor financiare și a comunicărilor transmise pieței, Emitentul va putea fi inclus în materiale 

de prezentare și comunicatele B.V.B.; 
(7) Emitentul va beneficia de un segment distinct pe pagina de internet a B.V.B. – secțiunea SMT – care va găzdui datele de 

identificare ale Emitentului, informații despre evoluția sa pe piață precum și cele mai recente comunicări și rapoarte în legătură 
cu Emitentul; 

(8) Emitentul va putea utiliza infrastructura B.V.B., pentru a atrage resurse financiare prin intermediul pieței de capital; 
(9) Emitentul va avea dreptul să folosească în documentele oficiale sintagma “Emitent ale cărui instrumente financiare sunt 

admise la tranzacționare pe SMT ”. 
 
Art. 4  Obligațiile Emitentului  

(1) Emitentul se angajează să coopereze pe deplin cu Departamentul de specialitate din cadrul B.V.B. în toate problemele legate 
de respectarea prevederilor legii, ale reglementărilor în vigoare și ale clauzelor prezentului contract. 

(2) Emitentul va transmite la B.V.B. toate informațiile cu impact potențial asupra deciziilor investitorilor sau asupra prețului 
instrumentelor financiare emise de acesta. Informările trebuie să îndeplinească condițiile legale referitoare la transparenta și 
furnizarea promptă de informații cu conținut cert, corect și complet. Acestea se referă la (fără ca enumerarea să fie limitativă):  
a) rapoarte curente  

                                                           
2 Termenii cadru ai contractului….Contractul se va adapta tipului de instrument financiar si caracteristicilor Emitentului. 
 



b) rapoarte anuale si semestriale 
c) rapoarte trimestriale (dacă asemenea rapoarte sunt întocmite la cererea acționarilor) 

(3) pentru obligațiuni, Emitenții vor depune documentele și vor respecta cerințele prevăzute în Codul BVB - Operator de Piață 
reglementată. 

(4) pentru alte tipuri de instrumente financiare, Emitenții vor respecta cerințele prevăzute în Codul BVB – sistem multilateral de 
tranzacționare și obligațiile de raportare în conformitate cu documentul de prezentare al IF care a stat la baza admiterii la 
tranzacționare pe SMT a acestuia. 

(5) obligațiile de raportare, termenele și condițiile rapoartelor obligatorii sunt conforme cu prevederile regulamentelor A.S.F. și 
ale Codului B.V.B. - sistem multilateral de tranzacționare. 

(6) Emitentul se angajează să plătească tarifele prevăzute de prezentul contract și confirmă ca a luat cunoștință și este de acord 
cu faptul că aceste tarife nu sunt rambursabile în nicio situație. 

(7) Emitentul își asumă întreaga responsabilitate asupra caracterului exact, corect și complet al informațiilor transmise la B.V.B. 
 
Art. 5  Drepturile B.V.B.  

(1) B.V.B. are dreptul sa ia măsurile pe care le consideră necesare, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale aplicabile 
și a asigurării transparenței și integrității pieței. 

(2) B.V.B. are dreptul să solicite furnizarea de către Emitent a tuturor informațiilor si documentelor referitoare la acesta în limitele 
legale și ale prezentului contract și va fi exonerată de orice răspundere decurgând din caracterul inexact al acestora având 
dreptul să precizeze în materialele distribuite sub orice formă, ca răspunderea privind informările făcute revine integral 
Emitentului. 

(3) B.V.B. are dreptul să redacteze și să distribuie documente de tipul “Profilul Emitentului” pe baza informațiilor transmise la 
B.V.B. de către acesta. 

 
Art. 6  Obligațiile B.V.B. 

(1) B.V.B. va evidenția situația tranzacționării IF ale Emitentului în rapoartele de tranzacționare pentru SMT, întocmind 
comunicate zilnice; 

(2) B.V.B. va depune toate eforturile pentru a disemina operativ informațiile despre Emitent prin mijloace specifice: pagina web, 
rapoarte de activitate ale pieței, etc. 

(3) B.V.B. va depune toate diligentele pentru a oferi Emitentului consultanță pentru a obține finanțare din piața de capital, în limita 
prevederilor legale, a abilităților și prerogativelor sale. 

(4) B.V.B. va furniza Emitentului, la solicitarea acestuia, orice modificare a reglementărilor aplicabile.  
(5) B.V.B. va oferi Emitentului consultanță, la cerere, in vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor de informare prevăzute 

de legislația aplicabilă. 
 
Art. 7  Comisioane / Tarife și plăți 

(1) In vederea promovării și menținerii  IF la tranzacționare în cadrul SMT administrat de către B.V.B., Emitentul va plăti un tarif 
de procesare (pentru analizarea cererii de tranzacționare) în momentul depunerii documentației la B.V.B. 

(2) După aprobarea admiterii la tranzacționare de către B.V.B., Emitentul are obligația de a plăti un tarif de admitere care 
condiționează începerea tranzacționării și ulterior, în termen de 15 zile de la începerea tranzacționării, un tarif anual de 
menținere la tranzacționare. Emitentul are obligația de a plăti  până la data de 31 ianuarie în fiecare an, pentru anul în curs 
un tarif anual de menținere la tranzacționare. 

(3) Neplata la termen a tarifului anual de menținere la tranzacționare atrage aplicarea unor penalități de 0,5% din totalul sumei 
datorate, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Dacă, după o perioadă de 90 de zile de la scadență, tariful și penalitățile 
aferente nu sunt achitate, B.V.B. poate să demareze procedurile legale în vederea recuperării sumelor restante.   

(4) Valoarea tarifelor menționate mai sus este prevăzută în Lista tarifelor si comisioanelor practicate de B.V.B. pentru Sistemul 
Multilateral de Tranzacționare (SMT) valabilă la data la care sunt achitate și în cadrul termenului limită de plată.  

 
Art. 8  Durata contractului  
Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată. 
 
Art. 9  Încetarea contractului 
Prezentul contract va înceta pe baza deciziei A.S.F. de retragere a IF de la tranzacționare în următoarele situații: 
a) la inițiativa Emitentului, în situația retragerii de la tranzacționare de pe SMT a IF emise de acesta, în condițiile legale și 
regulamentare. 
b) la inițiativa B.V.B., ca urmare a nerespectării prevederilor Codului B.V.B - sistem multilateral de tranzacționare și/sau a prezentului 
contract. 
 
 
Art. 10  Litigii 
Orice litigii izvorând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse 
spre soluționare instanței de judecată competente din municipiul București. 
 
 



 
Art. 11  Răspunderi 
B.V.B. nu va fi ținută răspunzătoare de nicio pierdere suferită de Emitent sau de oricare dintre acționarii lui, ca rezultat direct sau 
indirect al tranzacționării IF pe SMT. 
 
Art. 12  Dispoziții finale 
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ……………………., în 2 (două) exemplare originale. 
 
 
B.V.B.          EMITENT 
 
 
125. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Anexa nr. 3 
Cod Bursa de Valori București S.A.- sistem multilateral de tranzacționare 

 
 

CERERE DE ACORDARE A ACCESULUI 
LA SMT ADMINISTRAT DE B.V.B. 

PENTRU UN PARTICIPANT ADMIS PE PIAȚA REGLEMENTATĂ A B.V.B. 
 
 
Societatea de servicii de investiții financiare / Firma de investiții _________________________ S.A. / Instituția de credit 
_____________________________ S.A., persoană juridică română / __________________ cu sediul în 
___________________________________________________________________ ______________________________, 
înregistrată în Registrul A.S.F. sub nr. __________________, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. __________, având codul 
unic de înregistrare nr. __________,  telefonul ______________, faxul __________, e-mailul ____________, contul bancar IBAN 
_______________________ deschis la __________________________________________, reprezentată legal prin 
______________________________________________________________, având calitatea de Participant la Piața Reglementată 
administrată de B.V.B., prin Decizia B.V.B. nr. _______________________, vă solicităm acordarea accesului la SMT administrat de 
B.V.B., începând cu data de __________. 
 
 
Nume reprezentant SSIF/Firma de investiții/ Instituția de credit 
 
Semnătură și ștampilă  
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 


