
 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 19/29.11.2010 

 
 

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. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
având în vedere documentul IOSCO ,,Principii pentru accesul electronic direct la pieţe” (Principles for 
Direct Electronic Access to Markets), 
 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 
24.11.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 
 
 
Art. 1. (1) Un intermediar poate acorda unui client acces electronic direct la o piaţă 
reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare printr-un sistem de dirijare automată a ordinelor, prin 
infrastructura sa, în condiţiile respectării următoarelor dispoziţii: 

a) intermediarul dispune de sisteme şi de mecanisme de control adecvate, inclusiv de: 
i) sisteme de administrare a ordinelor, care să asigure cel puţin operaţiile de gestionare a 

ordinelor şi introducere a acestora în sistemul de tranzacţionare în ordinea prevăzută de 
normele în vigoare, menţinerea unui jurnal al ordinelor şi al istoricului operaţiunilor 
efectuate asupra fiecărui ordin; 

ii) sisteme de evidenţă a poziţiilor deţinute, care să asigure cel puţin actualizarea poziţiilor 
în funcţie de ordinele şi tranzacţiile realizate, menţinerea unui jurnal al poziţiilor şi al 
istoricului operaţiunilor efectuate asupra fiecărei poziţii, indicarea componenţei şi 
valorii portofoliului fiecărui client; 

iii) sisteme de administrare a riscurilor, care să asigure cel puţin controlul respectării 
limitelor de tranzacţionare, evaluarea expunerilor clientului, validarea ordinelor în 
funcţie de fondurile băneşti/instrumentele financiare disponibile şi respingerea sau 
anularea unui ordin al clientului, suspendarea/oprirea accesului electronic la piaţă al 
unui client; 

iv) sisteme care să detecteze erorile potenţiale; 
v) sisteme care să detecteze practicile care nu se încadrează în practicile de piaţă acceptate. 

b) elaborarea şi implementarea de proceduri de către intermediar cu privire la selectarea clienţilor 
eligibili pentru acordarea accesului electronic direct şi cu privire la monitorizarea activităţii 
desfăşurate de aceştia; 

c) încheierea unui act adiţional la contractul prevăzut la art. 28 din Legea nr. 297/2004 dintre 
intermediar şi clientul căruia i se va acorda acces electronic direct la o piaţă reglementată/sistem 
alternativ de tranzacţionare prin care să se prevadă drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv: 

i) obligaţia clientului de a cunoaşte şi respecta regulile pieţei reglementate/sistemului 
alternativ de tranzacţionare la care i se acordă acces electronic direct şi posibilitatea 



 
intermediarului de a se îndrepta împotriva clientului în situaţia în care acesta nu respectă 
respectivele reguli; 

ii) următoarele drepturi ale intermediarului: de a suspenda/opri accesul electronic la piaţă al 
clientului, limita valoarea unui ordin al clientului, respinge sau anula un ordin al 
clientului, impune limite de tranzacţionare pentru client.  

d) intermediarul acordă coduri individuale pentru fiecare client, astfel încât intermediarul să poată 
identifica în orice moment clientul căruia îi aparţine un ordin şi asigură accesarea sistemului 
prin coduri de acces şi parole de acces. 

(2) Îndeplinirea condiţiei de la alin. (1) lit. a) va fi certificată de auditori activi ai sistemelor 
informatice, persoane fizice sau juridice,  certificaţi de Asociaţia de Audit şi Control al Sistemelor 
Informatice – ISACA (Information Systems Audit and Control Association). 
 
Art. 2. (1) Acordarea de către un intermediar a accesului electronic direct la o piaţă 
reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare printr-un sistem de dirijare automată a ordinelor prin 
infrastructura sa nu exonerează intermediarul de obligaţia respectării regulilor stabilite prin 
reglementările C.N.V.M. cu privire la prestarea serviciilor de investiţii financiare. 
(2) Intermediarul este responsabil pentru asigurarea existenţei instrumentelor financiare, respectiv a 
fondurilor băneşti necesare decontării tranzacţiilor realizate ca urmare a acordării accesului electronic 
direct la o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare pentru un client, printr-un sistem de 
dirijare automată a ordinelor.  
 
Art. 3. Un operator de piaţă/sistem poate permite unui intermediar să acorde unui client acces 
electronic direct numai dacă: 

a) regulile pieţei reglementate/sistemului alternativ de tranzacţionare conţin prevederi care să 
permită intermediarilor să acorde clienţilor lor acces electronic direct; 

b) sistemul intermediarului este compatibil cu sistemul de tranzacţionare al pieţei 
reglementate/sistemului alternativ de tranzacţionare; 

c) sunt respectate prevederile art. 1. 
 
Art. 4. 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 
 


