
 
 
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 16/03.08.2012 
 
 
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 baza art. 23 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
Având în vedere solicitarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) şi 
prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 privind înființarea Autorității Europene 
pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) coroborate cu cele ale art. 35 din acelaşi 
regulament, 
 
În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007,  
nr. 02/14.01.2010 și nr. 18/27.09.2011, 
 
în baza deliberărilor din şedinţa din data de 02.08.2012, Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare dispune 
 
 
Art. 1 (1) Societăţile de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) au obligaţia să transmită la 
C.N.V.M., pentru perioada 01.07.2011 - 30.06.2012, rapoarte privind reclamaţiile primite de la 
clienți şi stadiul rezolvării acestora, în forma din anexa prezentei dispuneri de măsuri, după 
cum urmează: 

a) pentru perioada 01.07.2011 - 31.12.2011, rapoartele vor fi transmise la C.N.V.M. până 
la data de 24.08.2012; 

b) pentru perioada 01.01.2012 - 30.06.2012, rapoartele vor fi transmise către C.N.V.M. 
până la data de 21.09.2012. 

 
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise, în format Excel, pe adresa de email: 
raportariESMAarticol9@cnvmr.ro.  
 
(3) Macheta standard în format Excel a rapoartelor prevăzute la alin. (1) poate fi descărcată de 
S.S.I.F. de pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro), Secţiunea Informaţii Publice/Informaţii Utile. 
 
Art. 2 Prezenta dispunere de măsuri se aplică în mod corespunzător şi: 

a) instituţiilor de credit din România înscrise în Registrul C.N.V.M., la Secţiunea 
Intermediari; 

b) consultanţilor de investiţii; 
c) societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute 

la art. 5 alin. (3) lit.a) şi lit. b) pct. (i) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de 



plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, 
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. 

 
Art. 3 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri constituie contravenţie şi se 
sancționează cu:  

a) avertisment; 
b) amendă. 

 
(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. 
 
(3) C.N.V.M. poate aplica sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, 
reprezentanţi legali sau exercitând de jure sau de facto funcţii de conducere le este imputabilă 
respectiva contravenţie pentru că, deşi puteau şi trebuiau să prevină săvârşirea ei, nu au făcut-o. 
 
(4) Limitele amenzilor se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind 
piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. 
 
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 

 
 
 



Anexă 
 

Denumire S.S.I.F. .......................................... 
Perioada de raportare .................................... 
 
 

Raport privind reclamaţiile primite de la clienți şi stadiul rezolvării acestora 
 

 Primite Soluționate 
 

Soluţionate în
favoarea 
clienţilor 

Nr. total de reclamaţii în perioada raportată1 B C D 
 
Vă rugăm să furnizați acolo unde este cazul, o repartizare a reclamaţiilor în funcție de 
cauza acestora și instrumentul financiar în perioada raportată, altfel nu completaţi 
 

Nr. de reclamaţii în funcție obiectul acestora în 
perioada raportată 

Primite Soluționate Soluţionate în
favoarea 
clienţilor 

Preluarea și transmiterea ordinelor privind unul 
sau mai multe instrumente financiare 
 
Executarea ordinelor în contul clienților 
 
Tranzacționarea pe cont propriu 
 
Administrarea portofoliilor 
 
Consultanță pentru investiții (ex: consultanță 
necorespunzătoare) 
 
Subscriere de instrumente financiare și/sau 
plasamentul instrumentelor financiare în baza 
unui angajament ferm 
 
Plasamentul de instrumente financiare fără un 
angajament ferm 
 
Administrarea unui sistem alternativ de 
tranzacționare 
 
Informațiile furnizate clientului (ex: 
informații/publicări insuficiente) 
 
Termeni și sume/tarife contestate 
 
Administrare generală/servicii pentru clienți
(inclusiv servicii de custodie) 

   

                                                           
1 Se completează doar de către S.S.I.F.  



Nr. de reclamaţii în funcție obiectul acestora în 
perioada raportată 

Primite Soluționate Soluţionate în
favoarea 
clienţilor 

 
Conflicte de interese 
 
Efectuarea de activități neautorizate 
 
Altele ( a se specifica în rubrica de mai jos) 
 
Subtotal B C D 
 
Comentarii/note: 
 
 
 
 
 

Nr. de plângeri după tipul de instrument 
financiar în perioada raportată 

Primite Soluționate Soluţionate în
favoarea 
clienţilor 

Titluri de capital, excluzând tilurile de valoare 
structurate (Shares/stock/equities (excluding 
structured securities)) 
 
Titluri de creanţă (Bonds/debentures/loan 
stock/debt securities) 
 
ABS și instrumente de creanță similare (Asset-
backed securities and other similar debt 
instruments) 
 
Warranturi (inclusiv warranturi reglementate) 
Warrants (including covered warrants)) 
 
Titluri de valoare structurate (exclusiv titlurile de 
valoare cu capital de risc - SCARPS) (Structured 
securities (excluding non-SCARPS)) 
 
Titluri de valoare fără capital de risc (capital at risk 
products) non-SCARPS (Non-SCARPS structured 
securities) 
Titluri de valoare de pe piața monetară (Money-
market securities) 
 
Unități în OPCVM-uri (fără fondurile structurate) 
(Units in collective investment undertaking 
(excluding structured funds)) 
 
Fonduri structurate (Structured funds) 

   



Nr. de plângeri după tipul de instrument 
financiar în perioada raportată 

Primite Soluționate Soluţionate în
favoarea 
clienţilor 

 
Contracte pe opțiuni, futures, swapuri, forward pe 
rata dobânzii și alte contracte derivate (Options, 
futures, swaps, forward rate agreements and any 
other derivative contracts) 
 
Instrumente derivate pentru transferul riscului de 
credit (Derivative instruments for the transfer of 
credit risk) 
 
Contracte financiare pentru diferenţe (Financial 
contracts for differences) 
 
Alte produse de investiţii /fonduri (a se specifica 
în rubrica de mai jos) (Other investment 
products/funds (please specify in 
Comments/notes section below)) 
 
Subtotal B C D 
 
Comentarii/note: 
 
 
 
 
 
Va rugăm să includeţi orice altă informaţie relevantă care poate ajuta datelor privind
reclamaţiile. Ex:  
 
Reclamaţiile vizează în special servicii furnizate prin internet? Care este procedura pentru
soluţionarea reclamaţiilor?  
 
 


