
 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

   DISPUNEREA DE MĂSURI NR.  17 /25.11.2010 
 
În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat 
şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 şi nr. 
2/14.01.2010, 
 
în conformitate cu dispoziţiile art. 116 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
în baza art. 6 alin. (1) si a art. 12 alin. (9), Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
având în vedere solicitarea Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom 
Sucursala Bucureşti, societate de administrare a S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr. 30339/23.09.2010, completată prin adresele nr. 31137/04.10.2010, nr. 
31138/04.10.2010, nr. 31540/07.10.2010, nr. 35368/15.11.2010 şi nr. 35693/17.11.2010, 
 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din şedinţa din data de               
24.11.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art. 19 alin. (2), (3), (6), (10) şi (17) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi 
funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor 
emise de aceasta, până la modificarea acestuia. 
 
Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1 se aplică următoarele dispoziţii: 

(1) Evaluarea valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o 
piaţă reglementată din România, dintr-un stat membru sau nemembru şi evidenţiate în contabilitatea 
S.C. Fondul Proprietatea S.A. ca imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicând: 
a) metoda preţului de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a pieţei respective 
din ziua pentru care se efectuează calculul, în cazul valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei 
monetare tranzacţionate în ultimele 30 de zile; 
b) metode de evaluare conforme cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conforme principiului 
valorii juste), aprobate de către conducerea societăţii de administrare a S.C. Fondul Proprietatea 
S.A., în cazul apariţiei unui eveniment constând în modificarea valorii nominale a acţiunii, 
distribuirea de acţiuni gratuite sau în alte situaţii de acest gen care influenţează valoarea de piaţă a 
valorilor mobiliare sau instrumentelor pieţei monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut 
în intervalul menţionat la lit. a); 
c) metodologia stabilită la alin. (2), pentru valorile mobiliare netranzacţionate în intervalul de timp 
menţionat la lit. a); 
d) metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data achiziţiei, 
pentru instrumentele pieţei monetare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a). 

(2) Evaluarea acţiunilor neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, deţinute de S.C. Fondul 
Proprietatea S.A. la un emitent, are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului 
extras din ultima situaţie financiară a acestuia sau metodele de evaluare conforme cu Standardele 
Internaţionale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), aprobate de către conducerea 
societăţii de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A.  

 



(3) Titlurile de participare ale unui A.O.P.C. şi/sau O.P.C.V.M. netranzacţionate pe o piaţă 
reglementată, aflate în portofoliul S.C. Fondul Proprietatea S.A., sunt evaluate la ultima valoare 
unitară a activului net calculată pentru acestea şi publicată. Titlurile de participare ale 
O.P.C.V.M./A.O.P.C. tranzacţionate pe o piaţă reglementată se evaluează conform prevederilor 
alin. (1) lit. a). 

(4) În situaţia evaluării valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate 
din portofoliul S.C. Fondul Proprietatea S.A., valoarea la care se iau în calcul valorile mobiliare 
trebuie să fie reprezentată de preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a 
tranzacţionării acelei valori mobiliare, calculat conform prevederilor alin. (1). 

Art. 3. (1) Metodele de evaluare conforme cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conforme 
principiului valorii juste) vor fi incluse in reglementările interne ale societăţii de administrare a S.C. 
Fondul Proprietatea S.A., ce vor fi supuse aprobării C.N.V.M., în termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri. 

(2) Evaluarea activelor prin utilizarea metodelor de evaluare conforme cu Standardele 
Internaţionale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), va fi efectuată de către persoane 
care au capacitatea profesională de a înţelege şi a aplica aceste standarde (membri ai ANEVAR sau 
ai altor organisme profesionale similare) şi se va putea realiza numai ulterior autorizării de către 
CNVM a modificărilor intervenite în cadrul reglementărilor interne ale societăţii de administrare a 
S.C. Fondul Proprietatea S.A, în sensul celor prevăzute la alin. (1). 

(3) Responsabilitatea cu privire la evaluarea activelor revine conducerii societăţii de administrare a 
S.C. Fondul Proprietatea S.A., care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea 
intereselor investitorilor şi integritatea pieţei, acţionând cu onestitate, corectitudine şi diligenţă 
profesională.  

Art. 4. Raportul lunar cu privire la situaţia activului net, prevăzut la art. 20 alin. (3) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010, va fi însoţit de o anexă ce va cuprinde metodele de evaluare 
utilizate pentru fiecare dintre activele din portofoliul S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi care va fi 
certificată de către depozitarul acestuia. 

Art. 5. În cazul modificării metodei de evaluare, raportul prevăzut la art. 4 va conţine o descriere a 
motivelor care au determinat această modificare şi a modului în care această modificare afectează 
interesele acţionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. Raportul în cauză va fi adus la cunoştinţa 
investitorilor prin publicarea pe site-ul S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi al Bursei de Valori 
Bucureşti, după caz.  

Art. 6. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul şi pe 
site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 
 
 


