
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 14/09.12.2011 
 
 
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, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007, 
nr.2/14.01.2010 şi nr. 18/27.09.2011, 
 
având în vedere prevederile art. 76 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
având în vedere necesitatea diversificării instrumentelor financiare admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, 
 
în baza deliberărilor din şedinţa din data de 07.12.2011, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare dispune: 
 
Art. 1 În sensul prezentei dispuneri de măsuri, termenii și expresiile de mai jos au 
următoarele semnificații: 
 
a) blocuri de titluri de participare - cantități între 10.000 și 50.000 de titluri de 
participare; 

b) eroare de replicare - diferența dintre rentabilitatea portofoliului O.P.C.V.M.-ului 
tranzacționabil și rentabilitatea indicelui de referință replicat de acel O.P.C.V.M;  

c) eroare de preț – diferenţa dintre randamentul O.P.C.V.M. tranzactionabil calculat 
pe baza prețurilor de piață şi randamentul indicelui de referinţă replicat de acesta, 
calculate pentru aceeaşi perioadă; 

d) eroare de compoziţie – suma modulelor diferențelor dintre ponderile fiecărei 
acțiuni din componența indicelui de referință replicat și ponderile respectivelor acțiuni 
în portofoliul O.P.C.V.M. tranzactionabil; 

e) formator de piață - intermediarul definit la art. 2 alin.(1) pct.14 din Legea 
nr.297/2004 având un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 
730.000 euro, care se angajează să mențină lichiditatea pieței pentru titlurile de 
participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil; 

f) O.P.C.V.M. tranzacționabil (Exchange Traded Fund – ETF) - un O.P.C.V.M. 
admis la tranzacționare pe o piață reglementată din România, a cărui politică de 
investiții stabilită în regulile fondului are ca obiectiv replicarea completă sau parţială a 
performanței unui anumit indice de acţiuni, denumit indice de referință, prin investirea 
totală sau parțială în componentele indicelui de referință; 
 
g) participant autorizat - intermediarul definit la art. 2 alin.(1) pct.14 din Legea 
nr.297/2004 având un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 
730.000 euro, implicat în procesul de emisiune şi răscumpărare de titluri de 
participare, care cumpără sau vinde blocuri de titluri de participare direct de la sau 



către S.A.I. care se angajează să minimizeze deviaţia dintre preţul de piaţă la care 
sunt vândute și cumpărate titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. şi valoarea 
unitară indicativă a activului net (iVUAN). Participantul autorizat poate fi aceeaşi 
persoană cu formatorul de piaţă indicat la lit. e); 

h) valoare unitară indicativă a activului net (iVUAN) - valoarea activului net al unui 
O.P.C.V.M. tranzacționabil raportată la numărul de titluri de participare emise, 
calculată și actualizată în mod continuu, cel puțin o data la fiecare 60 de secunde, pe 
perioada întregii zile de tranzacționare, pe baza prețurilor de tranzacționare ale 
acţiunilor din structura indicelui de referință. 
 
Art. 2 (1) Un O.P.C.V.M. tranzacționabil menţine în portofoliu acţiunile prestabilite din 
structura indicelui de referință astfel încât eroarea de compoziție să nu depășească 
15%. 

(2) In vederea asigurării lichidității un O.P.C.V.M. tranzacționabil poate investi cel 
mult 15% din activele sale în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 
101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004. În vederea calculării limitei stabilite prin 
prezentul alineat sumele disponibile în conturi curente şi numerar in lei si valută sunt 
asimilate noțiunii de „depozit”. 
 
Art. 3 (1) Procesul de emisiune de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. 
tranzacționabil implică transferul prin intermediul depozitarului central de la 
participantul autorizat către depozitarul activelor O.P.C.V.M. a unui coş de acţiuni din 
structura indicelui de referință. S.A.I transmite către depozitarul activelor O.P.C.V.M. 
instrucțiunea de transfer a coşului corespunzător de acțiuni şi verifică dacă structura 
coşului de active transferat corespunde structurii O.P.C.V.M.. Depozitarul activelor 
O.P.C.V.M. verifică dacă structura coşului de active transferat de depozitarul central 
corespunde cu instrucțiunea primită de la S.A.I. 

(2) În situația în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. confirmă către S.A.I că 
structura coșului de acţiuni transferat prevăzut la alin. (1) corespunde instrucțiunii 
primite din partea S.A.I., S.A.I. instructează depozitarul central să transmită blocuri 
de titluri de participare corespunzătoare structurii coșului de acţiuni transferat către 
participantul autorizat care le vinde către investitori pe o piaţă reglementată. 

(3) Procesul de răscumpărare implică cumpărarea de pe piaţa reglementată, de către 
un participant autorizat, a unui număr de blocuri de titluri si transmiterea acestora 
către depozitarul activelor O.P.C.V.M. Acesta din urma, în funcție de prevederile 
prospectului O.P.C.V.M. tranzacționabil, informează sau nu S.A.I. privind numărul de 
unități primite şi identitatea participantului autorizat care a inițiat transferul. În baza 
unui răspuns pozitiv al S.A.I. sau al unei împuterniciri acordate în prealabil prin 
prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. tranzacționabil, depozitarul activelor 
O.P.C.V.M. transferă către participantul autorizat coşul echivalent de acțiuni 
corespunzător numărului de titluri de participare răscumpărate prin intermediul 
depozitarului central. 

(4) Transmiterea acţiunilor către depozitarul activelor O.P.C.V.M. tranzacționabil, 
conform prevederilor alin. (1), respectiv către participantul autorizat, conform 
prevederilor alin.(3), se realizează cu transferul dreptului de proprietate asupra 
acțiunilor, realizat de către depozitarul central care are încheiat contract de registru 
cu S.A.I printr-o operațiune de transfer direct. 
 



Art. 4 În situației existenței unor prevederi specifice în documentele de constituire ale 
O.P.C.V.M. tranzacționabil, emisiunile și răscumpărările de titluri de participare se pot 
realiza și prin intermediul fondurilor bănești, caz în care S.A.I. va achiziționa acțiunile 
din structura indicelui de referință în conformitate cu strategia O.P.C.V.M., respectiv 
va returna participantului autorizat contravaloarea respectivelor titluri.  
 
Art. 5 (1) Investitorii care cumpără sau vând pe o piață reglementată titluri de 
participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil, alții decât formatorii de 
piață/participanţii autorizaţi, nu pot efectua subscrieri și răscumpărări directe de la 
S.A.I. 

(2) Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil conține o avertizare 
pentru potențialii investitori de pe piața secundară, tipărită pe coperta prospectului, 
asupra faptului că: 
a) titlurile de participare ale O.P.C.V.M.- urilor tranzacționabile nu pot fi răscumpărate 
direct de la S.A.I. decât de către participanții autorizați; 
b) investitorii pot să cumpere și să vândă titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. 
tranzacționabil prin încheierea de contracte cu intermediarii definiți la art. 2 alin.(1) 
pct.14 din Legea nr.297/2004, caz în care sunt incidente prevederile Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare. 
 
Art. 6 Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil trebuie să conțină, 
în plus faţă de informaţiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind 
autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor 
de plasament colectiv şi a depozitarilor, următoarele informații privind indicele de 
referință care urmează să fie replicat și mecanismul utilizat pentru a obține 
expunerea pe indice: 

a) o descriere a indicelui de referință, inclusiv detalii privind modul de construcție 
a indicelui. Prospectul poate conține un link către web-site-ul unde este 
publicată compoziția exactă a indicelui. 

b) politica O.P.C.V.M.- ului tranzacționabil referitoare la erorile prevăzute la art. 1 
lit. b), lit. c), lit. d), inclusiv nivelul maxim al acestora. 

c) o descriere a aspectelor care afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a replica în 
totalitate performanţa indicelui de referință (costuri, acţiuni  cu pondere mică în 
structura indicelui și fără lichiditate, reinvestirea dividendelor, etc). 

d) detalii privind politica de replicare urmărită de O.P.C.V.M. (replicare totală sau 
parțială a indicelui). 

 
Art. 7 Societatea de administrare a O.P.C.V.M.- ului tranzacționabil trebuie să 
calculeze și să furnizeze în mod continuu operatorului de piață, cel puțin odată la 
fiecare 60 secunde, valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN), pe parcursul 
întregului orar de tranzacționare aferent. 
 
Art. 8 Concomitent recepționării indicate la art. 7, în vederea diseminării continue a 
valorii unitare indicative a activului net (iVUAN) către participanții la piață, operatorul 
de piață va asigura publicarea pe site-ul propriu a respectivei valori. 
 
Art. 9 O.P.C.V.M autorizate până la momentul intrării în vigoare a prezentei dispuneri 
de măsuri se pot transforma în O.P.C.V.M. tranzacționabile numai în situaţia în care 
politica de investiții a respectivului O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii 



unui anumit indice pe acţiuni, conform prevederilor art. 160 din Regulamentul 
C.N.V.M. nr. 15/2004. 
 
Art. 10 (1) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a O.P.C.V.M. se va 
realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile emitenţilor şi a reglementărilor 
operatorului de piaţă. 

(2) O.P.C.V.M.- urile tranzacționabile vor respecta în mod corespunzător prevederile 
legislației în vigoare aplicabile O.P.C.V.M.- urilor. 
 
Art. 11 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 Victoria ANGHELACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


