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Reglementarea serviciilor de investiþii financiare
�
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Abstract. This article includes the latest regulations regarding the financial investments services.
After presenting some elements about prudence and conduct rules, the peculiar aspects of the presen-
tation form and of the contract, with all the forms demanded by such transaction, are analyzed.
Afterwards, the focus is set on the transparency and integrity of the operations. Another aspect is about
the free circulation of services and about the role of the clearing fund, being distinguished all the
sensitive elements this fund raises.
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�

1. Aspecte generale. Reguli prudenþiale
    ºi de conduitã

În scopul protecþiei investitorilor, asigurãrii stabilitãþii,
competitivitãþii ºi bunei funcþionãri a pieþelor,
intermediarii au obligaþia de a respecta regulile prudenþiale
ºi de conduitã stabilite de CNVM.

Intermediarii trebuie sã acþioneze în mod onest, corect
ºi profesional, în concordanþã cu cel mai bun interes al
clienþilor lor, cu respectarea dispoziþiilor incidente
aplicabile, ºi sunt responsabili pentru conduita ºi activitatea
persoanelor angajate, în legãturã cu realizarea obiectului
de activitate. Procedurile interne ale intermediarilor includ,
în mod obligatoriu, urmãtoarele reguli ºi proceduri:

� privind mecanismele de control intern;
� pentru evaluarea ºi administrarea riscurilor;
� pentru securitatea ºi controlul sistemelor

informatice, asigurarea confidenþialitãþii ºi pãstrãrii
în siguranþã a datelor ºi informaþiilor stocate,
inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru;

� pentru îndeplinirea obligaþiilor de protejare a
confidenþialitãþii datelor ºi informaþiilor obþinute
de la clienþi, precum ºi a celor ce decurg din
activitatea aferentã fiecãrei funcþii;

� încheierea tranzacþiilor cu instrumente financiare
în contul propriu ºi în contul persoanelor relevante;

� privind includerea sau neincluderea clienþilor în
categoria clienþilor profesionali. Clienþii profesionali
sunt clienþii care posedã experienþa, cunoºtinþele ºi
capacitatea de a lua decizia investiþionalã ºi de a
evalua riscurile pe care aceasta le implicã.

� privind evidenþierea separatã a instrumentelor
financiare, în scopul protejãrii drepturilor lor de
proprietate, în special în situaþia insolvabilitãþii
intermediarului, precum ºi împotriva folosirii
acestor instrumente financiare de cãtre intermediari,
în tranzacþiile pe cont propriu, în afara situaþiei în
care investitorii consimt în mod expres;

� privind evidenþierea separatã a fondurilor aparþinând
clienþilor, cu scopul protejãrii dreptului de proprietate,
cu excepþia instituþiilor de credit, care sã previnã
folosirea acestor fonduri în interesul intermediarului.

� privind politica de executare a ordinelor.
Intermediarul are obligaþia de a comunica clienþilor
sãi informaþii adecvate cu privire la politica de
executare a ordinelor ºi va solicita acordul prealabil
al clienþilor cu privire la aceasta. Intermediarul
trebuie sã acþioneze în aºa fel încât sã asigure o
deplinã egalitate de tratament faþã de clienþii sãi.
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� reguli ºi proceduri pentru prevenirea ºi evitarea
conflictelor de interese. Intermediarul trebuie sã ia
toate mãsurile astfel încât sã se asigure cã situaþiile
de conflict de interese între societate, inclusiv
administratori, salariaþi ºi agenþi sau orice persoanã
aflatã în mod direct ori indirect în poziþie de con-
trol faþã de societate, ºi clienþii societãþii, între doi
clienþi ai societãþii, precum ºi între combinaþii ale
situaþiilor de mai sus sunt identificate ºi apoi
prevenite ºi gestionate într-un asemenea mod încât
interesele clienþilor sã nu fie afectate;

� cu privire la relaþiile cu clienþii, în scopul de a se asigura
cã administratorii, conducãtorii, angajaþii ºi colabo-
ratorii SSIF acþioneazã întotdeauna în cel mai bun interes
al clienþilor ºi cã aceste persoane nu obþin nici un avantaj
din utilizarea informaþiilor confidenþiale de care iau
cunoºtinþã, în special acolo unde poate apãrea o situaþie
de conflict de interese între SSIF ºi client;

� aplicabile în situaþia externalizãrii unor funcþii în
scopul evitãrii riscului operaþional suplimentar.
Externalizarea funcþiilor operaþionale importante nu
poate fi efectuatã într-un mod care sã prejudicieze
esenþial calitatea controlului intern al intermediarului
ºi capacitatea CNVM de a supraveghea respectarea
de cãtre intermediar a obligaþiilor sale.

Prestarea de servicii de investiþii financiare în contul
investitorilor se face pe baza unui contract redactat în douã
exemplare, dintre care unul este remis clientului. Înaintea
semnãrii contractului ºi a cererii de deschidere de cont,
intermediarul are obligaþia de a înmâna clientului sau
potenþialului client un document de prezentare scris într-o
formã uºor de înþeles, astfel încât acesta sã fie în mãsurã sã
înþeleagã natura ºi riscurile serviciilor de investiþii
financiare ºi specificitatea instrumentului financiar care
este oferit ºi, în consecinþã, sã ia decizii investiþionale în
cunoºtinþã de cauzã.

Documentul de prezentare poate fi un formular standard
care include cel puþin informaþii adecvate referitoare la:

� datele de identificare ale intermediarului;
� grupul cãruia îi aparþine intermediarul, dacã este cazul;
� denumirea autoritãþii competente care a emis

autorizaþia;
� serviciile de investiþii financiare autorizate;
� instrumentele financiare ºi strategiile de investiþii

avute în vedere;
� caracteristicile principale ale fiecãrui instrument

financiar ºi avertismente cu privire la riscurile asociate
investiþiilor în respectivele instrumente financiare sau
cu privire la anumite strategii de investiþii;

� locurile („trading venues”) unde sunt executate
tranzacþiile (piaþa reglementatã, ATS etc.);

� Fondul de Compensare a Investitorilor;
� comisioanele ºi tarifele, taxele ºi impozitele asociate;
� existenþa compartimentului de control intern, a

reprezentantului acestuia ºi a posibilitãþii
transmiterii eventualelor reclamaþii;

� elementele minime necesare derulãrii tranzacþiilor
cu instrumente financiare, inclusiv constituirea
marjelor, fondurilor de garantare etc., dacã este cazul.

Anterior deschiderii unui cont, intermediarul are
obligaþia de a verifica identitatea persoanei fizice pe
numele cãreia se deschide contul sau, în cazul în care contul
se deschide pe numele unei persoane juridice, valabilitatea
mandatului acordat reprezentanþilor acesteia. Contul de
instrumente financiare trebuie sã menþioneze datele de
identificare ale persoanei în numele cãreia este deschis ºi,
dupã caz, ale împuterniciþilor/reprezentanþilor acesteia.

Contractul în baza cãruia se presteazã servicii de
investiþii financiare conþine cel puþin urmãtoarele clauze:

� serviciile de investiþii financiare ce vor fi prestate
ºi tipul instrumentelor financiare ce vor fi
tranzacþionate;

� durata contractului, modul în care contractul poate
fi reînnoit, modificat ºi/sau reziliat;

� drepturile ºi obligaþiile pãrþilor, precum ºi alþi
termeni în care societatea va furniza clientului
servicii de investiþii financiare. Drepturile ºi
obligaþiile pãrþilor contractului pot fi inserate prin
referire la alte documente sau texte legale;

� procedura ºi mijloacele prin care clienþii vor
transmite ordine ºi instrucþiuni;

� tipul, conþinutul ºi frecvenþa documentelor privind
activitatea desfãºuratã, ce vor fi transmise clientului.
Clientul trebuie sã primeascã rapoarte adecvate cu
privire la serviciile furnizate. Aceste rapoarte includ,
acolo unde se aplicã, costurile asociate tranzacþiilor
ºi serviciilor efectuate în numele clientului.
Intermediarul este obligat sã întocmeascã pentru
fiecare ordin de tranzacþionare un formular de ordin.
În maximum 24 de ore de la data executãrii ordinelor
ºi la sfârºitul zilei pentru tranzacþiile cu instrumente
financiare derivate, se transmite clientului un
formular de confirmare a executãrii ordinelor. De
asemenea, clientul primeºte cel puþin lunar un ex-
tras de cont ºi un formular de raportare cãtre clienþi;

� consimþãmântul expres al clientului pentru
înregistrarea ºi stocarea de cãtre intermediar a
instrucþiunilor/confirmãrilor acestuia transmise
telefonic, dupã caz. În cazul în care clientul nu este
de acord cu înregistrarea ºi stocarea, ordinele nu
vor fi preluate telefonic;

� declaraþia clientului prin care menþioneazã cã
înþelege termenii ºi îºi asumã riscul ce decurge din
tranzacþiile cu instrumente financiare;

� orice alte clauze privind prestarea serviciilor de
investiþii financiare convenite de pãrþi;

� comisioanele ºi orice alte tarife asociate pentru
prestarea serviciilor de investiþii financiare;

� semnãtura clientului, a persoanei autorizate din
partea intermediarului ºi ºtampila societãþii;

� regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienþi
în conturile curente;
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� cursul de schimb valutar ºi condiþiile în care clientul
poate refuza acest curs.

Contractul în baza cãruia se presteazã servicii de
investiþii financiare este însoþit de cererea de deschidere
de cont pentru fiecare client. Aceasta cuprinde urmãtoarele:

� datele de identificare ale clientului persoanã fizicã
sau juridicã, dupã caz;

� informaþii privind profilul clientului, care se vor
referi la: încadrarea sau neîncadrarea în categoria
clienþilor profesionali, pregãtirea profesionalã,
estimarea valorii investiþiei, nivelul riscului pe care
doreºte sã ºi-l asume (ridicat, mediu, scãzut) ºi
informaþii cu privire la client, specifice serviciului
care urmeazã sã fie prestat;

� deþinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu
5%, valoarea tranzacþiilor cu instrumente financiare
ºi deþinerile de poziþii deschise printr-un alt
intermediar, dacã este cazul;

� numele ºi funcþia salariatului/agentului cu care
clientul va þine legãtura;

� semnãtura clientului, a persoanei autorizate din
partea intermediarului ºi ºtampila societãþii;

� împuternicirea pentru persoana care transmite
ordine, dacã aceasta nu este reprezentantul legal al
clientului persoanã juridicã, dupã caz;

� anexa: copia documentului de identitate sau a
certificatului de înregistrare la ORC sau la instituþia
similarã din statul de origine, dupã caz.

Dacã intermediarul administreazã un cont pe bazã discre-
þionarã, pe lângã elementele menþionate mai sus, contractul
în baza cãruia se presteazã acest serviciu trebuie sã cuprindã:

a) caracteristicile contului de portofoliu referitoare la
categoriile de instrumente financiare în care se vor face
investiþii ºi eventualele limite impuse, tipul de tranzacþii
pe care intermediarul le poate efectua cu respectivele
instrumente financiare;

b) identificarea tranzacþiilor pe care intermediarul le
poate face numai cu acordul expres al clienþilor, dacã este
cazul. Dacã nu sunt impuse restricþii, acest aspect va fi
menþionat în mod distinct;

c) posibilitatea intermediarului de a delega compe-
tenþele primite în baza contractului de administrare,
limitele ºi condiþiile unei asemenea delegãri, iar în situaþia
în care delegarea nu priveºte întregul portofoliu,
instrumentele financiare ºi pieþele reglementate pentru care
aceastã delegare poate fi acordatã;

d) posibilitatea clienþilor de a revoca unilateral
mandatul dat unui intermediar în baza contractului de
administrare a portofoliului sau de a-ºi retrage, parþial sau
integral, în orice moment fondurile libere de sarcini, fãrã
ca acest fapt sã inducã plata unor despãgubiri;

e) numele agentului pentru servicii de investiþii
financiare mandatat de intermediar cu administrarea
contului clientului.

Pentru a dobândi autoritate discreþionarã asupra
portofoliului de instrumente financiare al unui client,

intermediarul are obligaþia de a obþine acordul scris ºi
declaraþia clientului cu privire la faptul cã acesta înþelege
asumarea riscului ce decurge din administrarea
discreþionarã a contului sãu. În situaþia administrãrii unui
cont discreþionar, contrapartea în tranzacþii nu poate fi
contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont
client al intermediarului, numai dacã se asigurã un preþ
mai bun decât cel oferit de piaþã. ªi în cazul în care
efectueazã tranzacþii în legãturã cu conturile discreþionare
ale clienþilor este obligatorie completarea de ordine de
vânzare/cumpãrare.

Atunci când acordã consultanþã sau face recomandãri
unui client, intermediarul trebuie sã þinã seama de
obiectivul investiþional ºi de profilul respectivului client.
Garantarea performanþelor unui instrument financiar este
interzisã. Intermediarul trebuie sã aibã o bazã
informaþionalã solidã pentru a susþine respectiva investiþie,
sã facã cunoscut preþul sau intervalul de preþ al
instrumentelor financiare în momentul recomandãrii ºi sã
informeze clientul despre existenþa uneia sau mai multora
dintre urmãtoarele situaþii:

a) intermediarul este formator de piaþã pentru
instrumentul financiar recomandat;

b) intermediarul ºi/sau unul dintre administratorii,
conducãtorii, acþionarii semnificativi, directorii, agenþii
pentru servicii de investiþii financiare ori agenþii delegaþi
au deþineri mai mari de 5% din instrumentul financiar
recomandat sau deþin opþiuni, drepturi ori warante pentru
a cumpãra acelaºi procent din instrumentul financiar
recomandat;

c) intermediarul a participat în ultimii 2 ani la o ofertã
publicã pentru instrumentul financiar recomandat;

d) orice alt conflict de interese referitor la instrumentul
financiar recomandat.

Un intermediar poate presta servicii de investiþii
financiare principale sau conexe în numele unui client
printr-un alt intermediar cu condiþia ca în acest mod sã se
realizeze o tranzacþie mai avantajoasã pentru client ºi/sau
sã nu creascã nivelul comisioanelor ºi al celorlalte
cheltuieli suportate de client.

Ordinele clienþilor pot fi executate în afara pieþei
reglementate sau a sistemului alternativ de tranzacþionare,
cu condiþia ca intermediarul sã informeze clienþii sãi cu
privire la aceastã posibilitate ºi sã obþinã acordul expres al
acestora înaintea executãrii ordinelor. Acordul clienþilor
poate fi obþinut fie în cadrul general al contractului, fie
separat pentru fiecare tranzacþie.

Serviciile de investiþii financiare, potrivit Legii nr. 297/
2004, pot fi prestate ºi pe baza unui contract la distanþã.
Acesta se încheie între un intermediar, în calitate de
ofertant, ºi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii
de investiþii financiare, în cadrul unui sistem de vânzãri
sau prestãri de servicii de investiþii financiare la distanþã
organizat de cãtre ofertant.

Pentru validitatea încheierii unui contract la distanþã,
intermediarul trebuie sã solicite ºi sã obþinã în prealabil
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consimþãmântul scris al investitorului pentru încheierea
unui astfel de contract. Consimþãmântul se poate obþine
prin semnãtura investitorului datã pe un document tipizat,
transmis prin una dintre urmãtoarele modalitãþi:

a) direct la sediul intermediarului;
b) prin poºtã, cu confirmare de primire;
c) prin telex;
d) prin orice alt mijloc de comunicare legal ce permite

identificarea expeditorului.
Înainte de încheierea unui contract la distanþã sau în

momentul prezentãrii propunerii de încheiere a unui astfel
de contract, intermediarul are obligaþia sã comunice
investitorilor în timp util, corect ºi complet informaþii
referitoare la posibilitatea identificãrii sale, la serviciile de
investiþii financiare ce urmeazã sã fie prestate, la prevederile
contractului la distanþã ce urmeazã sã fie încheiat ºi cãile
de soluþionare a litigiilor.

Totodatã, înainte de semnarea unui contract la distanþã
sau de acceptarea unei oferte de prestare a unui serviciu de
investiþii financiare la distanþã, intermediarii trebuie sã
transmitã în timp util investitorilor termenii ºi condiþiile
contractuale, precum ºi documentul de prezentare al
intermediarului, în scris, pe suport de hârtie sau pe orice
suport durabil disponibil sau accesibil investitorului.

Intermediarii pot utiliza urmãtoarele mijloace de
comunicare la distanþã: telefon, fax, internet, sisteme
automatizate de apel fãrã intervenþie umanã. Utilizarea
mijloacelor de comunicare la distanþã necesitã acordul
prealabil expres al investitorului ºi nu este permisã în cazul
în care investitorul ºi-a manifestat dezacordul cu privire la
utilizarea acestora.

În termen de 14 zile de la încheierea contractului,
investitorul poate rezilia unilateral contractul încheiat la
distanþã fãrã a i se percepe comisioane penalizatoare sau
fãrã a fi nevoit sã-ºi motiveze decizia de retragere. În cazul
în care investitorul reziliazã unilateral contractul, el poate
fi obligat sã plãteascã serviciile prestate în concordanþã cu
clauzele contractului. Derularea contractului se realizeazã
numai dupã ce investitorul ºi-a exprimat acordul. Dreptul
de reziliere unilateralã nu se aplicã serviciilor de investiþii
financiare al cãror preþ depinde de fluctuaþiile de pe pieþele
financiare care pot apãrea în timpul perioadei de retragere
din contract ºi sunt independente de prestatorii de servicii
de investiþii financiare, fiind legate de:

a) operaþiuni de schimb valutar;
b) instrumente ale pieþei monetare, inclusiv titluri de

stat cu scadenþa mai micã de un an ºi certificate de depozit;
c) valori mobiliare;
d) titluri de participare la organismele de plasament

colectiv;
e) contracte futures financiare, inclusiv contracte

similare cu decontare finalã în fonduri;
f) contracte forward pe rata dobânzii (FRA);
g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb ºi acþiuni;
h) opþiuni pe orice instrument financiar prevãzut la

lit. b) – e), inclusiv contracte similare cu decontare finalã

în fonduri; aceastã categorie include ºi opþiuni pe curs de
schimb ºi pe rata dobânzii.

În cazul în care serviciile de investiþii financiare sunt
prestate prin internet, intermediarii trebuie sã încheie
contracte cu furnizorii de internet ºi alte societãþi impli-
cate în acest proces, astfel încât sã asigure eficienþa
operaþionalã a serviciilor de investiþii financiare oferite
investitorilor.

În vederea prestãrii serviciilor de investiþii financiare
prin internet, intermediarul trebuie sã asigure verificarea
identitãþii investitorului atunci când acesta acceseazã
sistemul, sã protejeze site-ul împotriva oricãrui acces
neautorizat, sã publice pe pagina de internet informaþii
reale ºi actualizate permanent ºi sã respecte regulile privind
publicitatea. Dupã încheierea procesului de verificare a
cererii, intermediarul trebuie sã comunice investitorului
prin e-mail numele de utilizator ºi douã parole:

a) prima parolã – pentru vizualizarea ordinelor de
vânzare/cumpãrare de instrumente financiare, a limitelor
de tranzacþionare ºi a balanþei portofoliului propriu de
instrumente financiare;

b) a doua parolã – pentru introducerea ordinelor de
vânzare/cumpãrare de instrumente financiare, transfer de
instrumente financiare ºi/sau numerar.

Intermediarul trebuie sã aibã un sistem de verificare a
contului în mod automat în situaþia în care deþine fondurile
bãneºti ºi instrumentele financiare ale investitorilor, iar
dacã se constatã cã fondurile sau marjele sunt insuficiente,
sistemul trebuie sã blocheze intrarea ordinului; în acest
caz, clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele
blocãrii ordinului ºi i se va solicita sã remedieze situaþia.
Dacã intermediarul nu deþine fondurile bãneºti sau
instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie
sã identifice clar intermediarul care îºi asumã aceste funcþii.

2. Transparenþa ºi integritatea operaþiunilor

Intermediarii au obligaþia sã pãstreze cel puþin 5 ani
toate înregistrãrile referitoare la serviciile de investiþii
financiare prestate ºi tranzacþiile efectuate de societate,
astfel încât CNVM sã poatã supraveghea respectarea
prevederilor Legii nr. 297/2004 ºi ale reglementãrilor
adoptate în aplicarea acesteia ºi, în special, sã poatã verifica
respectarea de cãtre societate a obligaþiilor faþã de clienþi
sau potenþialii clienþi. În cazul tranzacþiilor efectuate în
contul clienþilor, rapoartele ºi evidenþele trebuie sã
cuprindã toate informaþiile ºi detaliile privind identitatea
clientului, precum ºi informaþiile prevãzute de
reglementãrile în vigoare aplicabile prevenirii ºi combaterii
spãlãrii banilor folosind sistemul financiar.

Intermediarii trebuie sã evidenþieze distinct, sã
întocmeascã ºi sã þinã la zi urmãtoarele:

a) un formular pentru fiecare ordin de tranzacþionare,
formulare de confirmare a executãrii ordinelor întocmite
conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 12/
2004;
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b) evidenþe privind apelurile în marjã ºi alte debite/
credite ale clienþilor;

c) fiºele conturilor clienþilor, conturilor persoanelor
relevante ºi contului propriu;

d) evidenþe ale operaþiunilor referitoare la tranzacþiile
cu instrumente financiare, ale intrãrilor/ieºirilor de numerar
ºi ale altor avansuri sau debite ale clienþilor, precum ºi
documentele primare care au stat la baza lor;

e)  evidenþele deþinerilor clienþilor, care sã reflecte, în
contul de numerar al fiecãrui client, toate vânzãrile/
cumpãrãrile, primirile/livrãrile de instrumente financiare,
actualizate cel puþin zilnic;

f) situaþii privind activele ºi pasivele, conturile de venituri,
de cheltuieli ºi de capital, actualizate cel puþin lunar;

g) documente care sã reflecte, separat pentru fiecare
instrument financiar, la data compensãrii, toate poziþiile
deþinute de intermediar în conturile personale ºi ale
clienþilor sãi, precum ºi localizarea lor;

h) evidenþe ale instrumentelor financiare în curs de trans-
fer, ale dividendelor ºi dobânzilor primite, ale
împrumuturilor acordate sau primite, precum ºi ale
instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au
fost livrate, actualizate cel puþin zilnic;

i) fiºele angajaþilor, cu menþionarea sancþiunilor ºi a
situaþiilor de punere sub acuzare în legãturã cu activitatea de
intermediere, pentru perioada în care aceºtia au fost angajaþi.

În scopul supravegherii de cãtre CNVM a activitãþii
desfãºurate de societãþile de servicii de investiþii financiare,
acestea vor depune la CNVM urmãtoarele situaþii ºi
documente:

a) situaþii financiare lunare, trimestriale sau semestriale,
dupã caz, întocmite ºi transmise în conformitate cu
prevederile Regulamentului CNVM nr. 9/2004 privind
adecvarea capitalului societãþilor de servicii de investiþii
financiare;

b) „raportul privind evidenþa operaþiunilor de
împrumut, a cumpãrãrilor în marjã ºi a vânzãrilor în lipsã”
ºi „raportul privind tranzacþiile cu instrumente financiare
derivate”;

c) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin
reglementãrile CNVM, care va cuprinde situaþiile financiare
semestriale compuse din bilanþ, cont de profit ºi pierdere,
situaþia modificãrilor capitalului propriu ºi situaþia
fluxurilor de trezorerie;

d) raportul anual, în termenul legal stabilit prin
reglementãrile CNVM, care va cuprinde:

� situaþiile financiare anuale compuse din bilanþ, cont
de profit ºi pierdere, situaþia modificãrilor
capitalului propriu, situaþia fluxurilor de trezorerie,
politici contabile ºi note explicative;

� raportul administratorilor;
� raportul auditorului financiar.
e) raportul auditorilor interni, raportul privind sursa

veniturilor SSIF ºi destinaþia cheltuielilor, precum ºi
raportul privind sursa veniturilor ºi destinaþia cheltuielilor,
pe fiecare sediu secundar.

Totodatã, în conformitate cu prevederile
Regulamentului CNVM nr. 12/2004, SSIF trebuie sã
transmitã anual, pânã cel târziu la data de 31 ianuarie, un
raport privind structura portofoliilor individuale ale
clienþilor aflate în administrare, raportul privind mãsurile
disciplinare aplicate conducãtorilor, agenþilor pentru
servicii de investiþii financiare ºi reprezentanþilor
compartimentului de control intern, precum ºi raportul
privind activitãþile aflate în obiectul de activitate autorizat
ce au fost externalizate.

De asemenea, odatã cu aceste rapoarte, SSIF au obligaþia
de a transmite CNVM contractele încheiate cu alþi
intermediari. Pânã cel târziu la data de 31 martie, SSIF
trebuie sã transmitã CNVM ºi raportul privind structura
organizaþionalã ºi sistemul de contabilitate.

Instituþiile de credit care presteazã servicii de investiþii
financiare au obligaþia de a transmite CNVM, pânã cel
târziu la data de 31 martie, raportul pentru activitatea
desfãºuratã pe piaþa de capital, întocmit de reprezentatul
compartimentului de control intern, propunerile avizate ºi
planul de investigaþii aprobat de consiliul de administraþie.
De asemenea, instituþiile de credit trebuie sã transmitã ºi
raportul conducãtorului structurii organizatorice aferente
operaþiunilor pe piaþa de capital cu privire la activitatea
desfãºuratã de instituþia de credit în acest domeniu.

Intermediarii care acþioneazã în calitate de operatori
de sistem sau de operatori independenþi trebuie sã
întocmeascã ºi sã transmitã CNVM, dar nu mai târziu de
sfârºitul urmãtoarei zile lucrãtoare, rapoartele privind
tranzacþiile cu instrumente financiare. Aceste rapoarte
trebuie sã cuprindã cel puþin detalii privind denumirea ºi
numãrul instrumentelor financiare cumpãrate sau vândute,
cantitatea, data ºi momentul executãrii fiecãrei tranzacþii,
preþul de tranzacþionare, precum ºi datele de identificare
ale intermediarilor implicaþi.

Menþionãm cã intermediarii pot acþiona în calitate de
operatori independenþi numai dupã data aderãrii României
la Uniunea Europeanã.

Intermediarii care acþioneazã în calitate de operator inde-
pendent pentru acþiuni au obligaþia sã publice cotaþia fermã
pentru acele acþiuni admise la tranzacþionare pe o piaþã regle-
mentatã pentru care acþioneazã ca operator independent ºi pentru
care existã o piaþã lichidã conform criteriilor pieþei reglementate
pe care sunt admise la tranzacþionare. În cazul acþiunilor pentru
care nu existã o piaþã lichidã, operatorul independent va prezenta
cotaþiile clienþilor lor, la solicitarea acestora.

Operatorii independenþi pot decide cantitatea sau
cantitãþile pentru care vor oferi cotaþii. Preþul sau preþurile
vor reflecta condiþiile predominante existente în piaþã
pentru respectiva acþiune.

Acþiunile se grupeazã în clase pe baza mediei aritmetice
a valorii ordinelor executate în piaþã pentru acea acþiune.

Piaþa pentru fiecare acþiune reprezintã toate ordinele
executate în România ºi în Uniunea Europeanã în legãturã cu
respectiva acþiune, excluzându-le pe acelea ale cãror volume
sunt mai mari decât volumul standard din piaþã pe acea acþiune.
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Operatorii independenþi vor face publice cotaþiile lor în
mod regulat ºi continuu în timpul programului normal de
tranzacþionare. Operatorii independenþi pot sã-ºi actualizeze
cotaþiile în orice moment ºi vor putea, de asemenea, în condiþii
excepþionale de piaþã, sã-ºi retragã cotaþiile. Operatorii
independenþi vor executa ordinele primite de la clienþii
obiºnuiþi cu privire la acþiunile pentru care au calitatea de
operatori independenþi la preþurile cotate în momentul primirii
ordinelor, iar, de regulã, cele primite de la clienþii profesionali,
la preþurile cotate în momentul primirii ordinelor.

În vederea limitãrii riscului de a fi expus la multiple
tranzacþii din partea aceluiaºi client, operatorul indepen-
dent poate limita într-un mod nediscriminatoriu numãrul
tranzacþiilor de la acelaºi client care vor fi iniþiate în
condiþiile publicate.

Dupã aderarea României la Uniunea Europeanã, se vor
putea efectua tranzacþii în afara pieþei reglementate sau a unui
sistem alternativ de tranzacþionare. Intermediarii care vor
efectua în aceste condiþii tranzacþii cu acþiuni admise la
tranzacþionare pe o piaþã reglementatã în contul propriu sau
în contul clienþilor vor trebui sã facã public volumul ºi preþul
acelor tranzacþii, precum ºi momentul de executare a acestora.
Aceastã informaþie va fi publicatã imediat dupã momentul
executãrii tranzacþiei, în baza unor costuri comerciale rezo-
nabile ºi într-o manierã cât mai uºor accesibilã participanþilor
la piaþã, în conformitate cu regulile pieþei reglementate.
Detaliile privind aceste informaþii vor fi transmise prin
intermediul sistemului electronic al pieþei reglementate pe
care respectiva acþiune este admisã la tranzacþionare.

Operatorul de piaþã va permite transmiterea informaþiilor
referitoare la tranzacþiile executate în afara pieþei, prin
intermediul sistemului electronic al pieþei reglementate
administrate, într-un mod nediscriminatoriu ºi pe baza unor
costuri comerciale rezonabile.

Intermediarul care va efectua, în afara unui sistem
alternativ de tranzacþionare, tranzacþii cu acþiuni care nu
sunt admise la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã ºi
care sunt tranzacþionate în cadrul unui sistem alternativ de
tranzacþionare trebuie sã facã public, prin intermediul
sistemului alternativ de tranzacþionare, volumul ºi preþul
acelor tranzacþii, precum ºi momentul (data, ora, minutul
ºi secunda) la care acestea au fost executate.

3. Aspecte privind libera circulaþie a serviciilor

Dupã aderarea României la Uniunea Europeanã,
societãþile de servicii de investiþii financiare pot presta
servicii de investiþii financiare într-un stat membru prin:

a) înfiinþarea unei sucursale;
b) prin acces direct, în temeiul liberei circulaþii a serviciilor.
Societãþile de servicii de investiþii financiare care

intenþioneazã sã presteze servicii de investiþii financiare
într-un stat membru prin intermediul unei sucursale trebuie
sã comunice acest lucru CNVM ºi sã transmitã urmãtoarele
informaþii:

a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile de
investiþii financiare ce urmeazã a fi prestate prin intermediul
sucursalei ºi structura organizatoricã a acesteia;

b) identitatea persoanelor desemnate sã asigure
conducerea sucursalei;

c) adresa sediului sucursalei;
d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile

pentru protecþia investitorilor sucursalei.
CNVM va transmite autoritãþii competente din statul

membru gazdã aceste informaþii în termen de 3 luni de la
primirea comunicãrii sau, dupã caz, va refuza transmiterea
acestora ºi va informa SSIF în consecinþã, împreunã cu
motivele refuzului. Decizia privind respingerea cererii de
aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru
de cãtre o SSIF poate fi luatã dacã CNVM constatã cã:

a) SSIF nu dispune de capacitate administrativã sau de o
situaþie financiarã adecvatã în raport cu serviciile de investiþii
financiare ce urmeazã a fi prestate prin intermediul sucursalei;

b) SSIF înregistreazã o evoluþie necorespunzãtoare a
situaþiei financiare.

Orice modificare a conþinutului uneia dintre informaþiile
transmise iniþial de SSIF trebuie comunicatã în scris CNVM
ºi autoritãþii competente din statul membru gazdã, cu cel
puþin cu o lunã înainte de implementarea schimbãrii.

Supravegherea prudenþialã a serviciilor de investiþii
financiare prestate de SSIF în statele membre ºi nemembre,
fie direct, fie prin înfiinþarea de sucursale, va fi asiguratã
de CNVM, fãrã a prejudicia atribuþiile autoritãþilor
competente din statele gazdã.

Intermediarii din statele membre pot presta în România
serviciile de investiþii financiare prevãzute în autorizaþia
eliberatã de autoritatea competentã din statul membru de
origine, fie prin înfiinþarea unei sucursale, fie în mod di-
rect, în temeiul liberei circulaþii a serviciilor.

Accesul pe o piaþã reglementatã sau într-un sistem de
compensare-decontare al intermediarilor din statele
membre este condiþionat de respectarea reglementãrilor
emise de operatorul de piaþã ºi de sistemele de compensare-
decontare aprobate de CNVM, a regulilor de conduitã ºi a
standardelor profesionale impuse persoanelor care
desfãºoarã activitãþi în numele acestor intermediari.

În vederea întocmirii unor situaþii statistice, intermediarii
care au înfiinþat sucursale în România trebuie sã raporteze
CNVM periodic cu privire la activitatea desfãºuratã în cadrul
acelor sucursale. De asemenea, sucursalele intermediarilor
din statele membre au obligaþia sã furnizeze, la solicitarea
CNVM, informaþiile necesare pentru monitorizarea
respectãrii de cãtre acestea a cerinþelor prudenþiale ºi a
regulilor de conduitã.

Cooperarea cu autoritãþile din statele membre vizeazã
acordarea de asistenþã ºi schimbul de informaþii atât în
situaþii care reprezintã încãlcãri ale dispoziþiilor
reglementãrilor în vigoare în fiecare stat membru, cât ºi în
cazul unor investigaþii care nu sunt efectuate ca urmare a
nerespectãrii acestor reglementãri.



53

Re
gl

em
en

ta
re

a 
se

rv
ici

ilo
r d

e 
in

ve
st

iþii
 fin

an
cia

re

În cazul în care CNVM primeºte din partea unei
autoritãþi competente dintr-un stat membru o cerere pentru
o verificare la faþa locului sau cu privire la o investigare, în
limitele permise de puterile cu care a fost învestitã:

a) va desfãºura verificãrile ºi investigaþiile cu resurse
proprii;

b) va permite autoritãþii competente solicitante sã
efectueze verificãrile ºi investigaþiile;

c) va permite auditorilor sau experþilor sã efectueze
verificãrile sau investigaþiile.

CNVM poate refuza, atunci când i se solicitã, sã
coopereze pentru efectuarea unei investigaþii, a unei
verificãri la faþa locului sau în activitãþile de supraveghere
ori poate refuza sã schimbe informaþii numai dacã:

a) respectiva investigare, verificare la faþa locului, activitate
de supraveghere sau respectivul schimb de informaþii ar putea
aduce prejudicii suveranitãþii, securitãþii ori politicii statului;

b) procedurile judiciare cu privire la aceleaºi fapte ºi
asupra aceloraºi persoane au fost iniþiate înainte de
solicitarea autoritãþii competente din statul membru;

c) o hotãrâre judecãtoreascã definitivã, cu privire la aceleaºi
persoane ºi la aceleaºi fapte, a fost deja pronunþatã în România.

În cazul unui astfel de refuz, CNVM va notifica autoritatea
competentã solicitantã, furnizând informaþii cât mai detaliate.

4. Rolul Fondului de Compensare a Investitorilor

Potrivit Legii nr. 297/2004, Fondul de Compensare a
Investitorilor este persoana juridicã, constituitã sub forma
unei societãþi pe acþiuni, în baza actului constitutiv, aprobat
în prealabil de CNVM Acþionarii Fondului sunt
intermediarii ºi societãþile de administrare a investiþiilor
care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor
individuale de investiþii. Pot fi acþionari ai Fondului
operatorii de piaþã, depozitarul central ºi alte entitãþi regle-
mentate ºi supravegheate de CNVM. Principiile ºi condiþiile
privind înfiinþarea, autorizarea, organizarea ºi funcþionarea
SC Fondul de Compensare a Investitorilor SA sunt stabilite
prin Regulamentul CNVM nr. 8/2004.

Capitalul social al SC Fondul de Compensare a
Investitorilor SA trebuie sã fie de cel puþin echivalentul în
lei a 20.000 de euro, calculat la cursul de referinþã comunicat
de Banca Naþionalã a României la data semnãrii actului
constitutiv. Potrivit regulamentului, la constituire, capitalul
social trebuie subscris în mod egal de acþionari. Fondul nu
distribuie dividende ºi nu poate acorda împrumuturi.

Fondul de Compensare a Investitorilor este administrat
de un consiliu de administraþie format din 3 membri,
persoane juridice autorizate ºi supravegheate de CNVM,
acþionari ai Fondului, în baza unui contract de administrare.
Fondul trebuie sã adopte o structurã de conducere executivã
care sã asigure independenþa operaþionalã faþã de acþionarii
acestuia. Membrii conducerii executive ºi ceilalþi salariaþi
ai Fondului nu pot fi administratori, auditori sau salariaþi
ai membrilor Fondului.

Potrivit legii, trebuie sã fie membri ai Fondului
intermediarii autorizaþi sã presteze servicii de investiþii
financiare ºi societãþile de administrare a investiþiilor care
administreazã portofolii individuale de investiþii.

� Scopul constituirii acestei noi entitãþi reglementate a
pieþei de capital este compensarea investitorilor în situaþia
incapacitãþii membrilor Fondului de a returna fondurile
bãneºti ºi/sau instrumentele financiare datorate ori
aparþinând investitorilor, care au fost deþinute în numele
acestora, cu ocazia prestãrii de servicii de investiþii
financiare sau de administrare a portofoliilor individuale
de investiþii. Valoarea creanþei unui investitor va fi
calculatã conform dispoziþiilor legale ºi contractuale, luând
în considerare compensarea ºi creanþele reciproce de
compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea sumei de
bani sau a valorii, determinate, dacã este posibil, la valoarea
de piaþã a instrumentelor financiare aparþinând
investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plãti
ori returna. Fondul compenseazã, în mod egal ºi
nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon maxim.

Echivalentul în lei al plafonului de compensare se
calculeazã la cursul de referinþã comunicat de BNR la data
constatãrii situaþiilor menþionate la art. 47 din Legea
nr. 297/2004. Fondul va asigura plata compensaþiilor în
limita plafonului în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai
târziu de 3 luni de la data evaluãrii ºi validãrii creanþelor
eligibile ale investitorilor.

Plafonul de compensare poate fi modificat prin ordin
al preºedintelui în scopul respectãrii cerinþelor prevãzute
de legislaþia comunitarã. Aºa cum prevede ºi Directiva 97/
9/EEC privind schemele de compensare a investitorilor,
compensaþia acordatã în limita plafonului prevãzut se va
aplica totalului creanþelor investitorului asupra aceluiaºi
membru al Fondului, indiferent de numãrul de conturi
deschise, de moneda în care a fost efectuatã investiþia sau
de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.
Echivalentul în lei al obligaþiei în valutã se va calcula
utilizându-se cursul de referinþã publicat de BNR pentru
respectiva monedã strãinã, în vigoare la data constatãrii
situaþiilor menþionate la art. 47 din Legea nr. 297/2004.

Fondul îi va compensa pe investitori, potrivit
prevederilor art. 47 din Legea nr. 297/2004, în oricare dintre
urmãtoarele situaþii:

a) CNVM a constatat cã, pentru moment, din punctul
acesteia de vedere, un intermediar sau o societate de administrare
a investiþiilor care administreazã portofolii individuale de
investiþii, din motive ce sunt legate direct de situaþia financiarã,
nu este în mãsurã sã-ºi îndeplineascã obligaþiile rezultate din
creanþele investitorilor ºi nici nu existã perspectiva de a-ºi onora
aceste obligaþii în cel mai scurt timp;

b) autoritatea judiciarã competentã, pentru motive legate
direct sau indirect de situaþia financiarã a unui membru al
Fondului, a emis o hotãrâre definitivã, având ca efect
suspendarea posibilitãþii investitorilor de a-ºi exercita drepturile
cu privire la valorificarea creanþelor asupra respectivei societãþi.
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Compensaþia va fi asiguratã pentru drepturile decurgând
din incapacitatea unui membru al Fondului de:

a) a returna fondurile bãneºti aparþinând investitorilor
ºi deþinute în numele acestora, în legãturã cu activitãþile
lor de investiþii;

b) a returna investitorilor orice instrument financiar ce
le aparþine ºi este deþinut ºi administrat în numele lor, în
legãturã cu activitatea lor de investiþii.

În cazul în care intermediarul este o instituþie de credit,
iar compensaþia este asiguratã de Fondul de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar, niciun investitor nu are
dreptul la o dublã compensaþie.

Fondul va publica pe site-ul propriu, la sediul tuturor
unitãþilor teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a
returna fondurile bãneºti ºi/sau instrumentele financiare
aparþinând investitorilor, precum ºi în cel puþin douã cotidiane
de difuzare naþionalã, informaþii privind: incapacitatea mem-
brului de a-ºi onora obligaþiile faþã de investitori, locul, modul
ºi perioada în care se pot înregistra cererile de despãgubire,
precum ºi data începerii plãþii compensaþiilor cãtre investitori.

Sunt exceptate de la compensare urmãtoarele categorii
de investitori:

a) investitorii calificaþi;
b) administratorii, inclusiv conducãtorii, directorii,

cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului,
acþionarii acestora cu deþineri mai mari de 5% din capitalul
social, precum ºi investitorii cu statut similar în cadrul
altor societãþi din acelaºi grup cu membrii Fondului;

c) soþii, rudele ºi afinii pânã la gradul I, precum ºi
persoanele care acþioneazã în numele investitorilor
menþionaþi la lit. b);

d) persoanele juridice din cadrul aceluiaºi grup cu
membrii Fondului;

e) investitorii, persoane fizice sau juridice care sunt
direct rãspunzãtori pentru fapte care au agravat dificultãþile
financiare ale membrului ori au contribuit la deteriorarea
situaþiei financiare a acestuia.

Fondul va suspenda orice platã pentru investitorii care
se aflã în cercetare penalã, în legãturã cu o acþiune
decurgând din sau având legãturã cu spãlarea banilor, pânã
la pronunþarea unei hotãrâri definitive ºi irevocabile de
cãtre instanþa competentã.

Intermediarii care sunt autorizaþi sã presteze servicii de
investiþii financiare în numele clienþilor ºi societãþile de
administrare a investiþiilor care au în obiectul de activitate
administrarea portofoliilor individuale de investiþii ºi îºi

desfãºoarã activitatea pe teritoriul României sunt obligaþi sã
participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului.

Resursele financiare ale Fondului se constituie din:
a) contribuþia iniþialã a membrilor;
b) contribuþiile anuale ºi/sau speciale;
c) venituri din investirea resurselor Fondului;
d) venituri din recuperarea creanþelor compensate de

Fond, decurgând din subrogarea în drepturile investitorilor;
e) împrumuturi pe termen scurt care sã acopere în

exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de
acordarea compensãrilor;

f) donaþii, sponsorizãri, asistenþã financiarã;
g) alte venituri, inclusiv penalitãþi de întârziere.
Contribuþia iniþialã a fiecãrui intermediar autorizat este

sã presteze servicii de investiþii financiare în numele
clienþilor, precum ºi al fiecãrei societãþi de administrare a
investiþiilor care are în obiectul de activitate administrarea
portofoliilor individuale de investiþii reprezintã cel puþin
echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul BNR
din ziua efectuãrii plãþii sau cel puþin 1% din capitalul
iniþial minim prevãzut de Legea nr. 297/2004 corespunzãtor
obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puþin de
echivalentul în lei a 1.000 de euro.

Contribuþiile anuale plãtite de cãtre membrii Fondului
se calculeazã prin aplicarea unei cote procentuale, cuprinsã
între 0,1% ºi 1%, asupra bazei de calcul. Cota procentualã
se stabileºte de cãtre consiliul de administraþie al Fondului
pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an calendaristic ºi se
notificã CNVM. Pentru primii 2 ani de funcþionare,
contribuþiile anuale nu pot fi mai mici de 200 de euro.

Resursele financiare aflate la dispoziþia Fondului pot
fi investite în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit
fix garantate integral de stat ºi în alte active cu risc scãzut,
dupã cum urmeazã:

a) obligaþiuni ale administraþiei publice centrale ºi lo-
cale, cu respectarea principiului dispersiei riscului;

b) maximum 25% din volumul resurselor disponibile
în depozite la termen la instituþii de credit, cu condiþia ca
expunerea Fondului pentru fiecare instituþie de credit sã
nu depãºeascã 10% din volumul acestora.

Începând cu data aderãrii României la Uniunea
Europeanã, resursele financiare aflate la dispoziþia Fondului
se pot plasa ºi în titluri de stat ºi alte active cu risc scãzut
emise de statele membre, titluri emise de bãncile centrale
ale acestora ºi titluri emise de trezoreria Statelor Unite ale
Americii.
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