
 

 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 15 / 28.06.2012 

 
 

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, 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 clarificării unor aspecte legate de înfiinţarea şi 
funcţionarea O.P.C.V.M.-urilor tranzacţionabile, 
 
în baza deliberărilor din şedinţa din data de 26.06.2012, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare dispune: 
 
Art. 1 Dispunerea de măsuri nr. 14/09.12.2011 se modifică după cum urmează: 
 
1. Art. 1 alin. (1) lit. b) va avea următorul conținut: 
 
“b) eroare de replicare - volatilitatea diferenței dintre rentabilitatea portofoliului 
O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil și rentabilitatea indicelui de referință replicat de acel 
O.P.C.V.M.” 
 
2. La art. 3 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
“(4) Transmiterea acţiunilor şi titlurilor de participare de la şi către depozitarul 
activelor O.P.C.V.M. tranzacționabil, respectiv de la şi către participantul autorizat, se 
realizează cu transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor şi titlurilor de 
participare, realizat de către depozitarul central care are încheiat contract de registru 
cu S.A.I printr-o operațiune de transfer direct.” 
 
3. La art. 3 după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6) 
cu următorul cuprins: 
„(5) Transferul prevăzut la alin. (4) se va realiza conform prevederilor Prospectului, 
dar nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care S.A.I. care 
administrează O.P.C.V.M.-ul tranzacționabil a primit solicitarea de 
emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare din partea participantului 
autorizat.  
(6) Valoarea activului net unitar pe baza căruia se va realiza transferul prevăzut la 
alin. (4) este valoarea din ziua depunerii de către participantul autorizat a cererii de 
emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare, determinată de S.A.I. şi 
certificată de depozitar, conform metodei stabilite în documentele O.P.C.V.M.-ului, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. Pentru determinarea valorii acțiunilor din 



 

componenţa indicelui de referință se vor utiliza criterii similare celor prevăzute de 
reglementările C.N.V.M. pentru determinarea activului net al O.P.C.V.M.” 
 
4. La art. 4 se introduc două noi alineate, alineatul (2) și alineatul (3) având 
următorul cuprins: 
“(2) Achiziționarea sau vânzarea de către S.A.I. a acțiunilor din coșul indicelui de 
referință, după caz, se vor realiza în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data 
primirii numerarului sau a cererii de răscumpărare a blocurilor de titluri de participare, 
în aceasta perioadă în activul O.P.C.V.M.-ului fiind înregistrată valoarea numerarului 
(in cazul achiziției) sau a respectivelor acțiuni (în cazul vânzării). 
(3) Depășirea nivelului erorii de compoziție de parcursul celor 3 zile indicate la alin. 
(2) nu reprezintă o abatere de normele de funcționare ale OPCVM-urilor 
tranzacționabile.” 
 
5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51 cu următorul 
cuprins: 
„Art. 51 (1) Participantul autorizat poate să achiziționeze blocuri de titluri de 
participare în contul unor investitori instituționali (fonduri de pensii etc), cu fonduri în 
numerar și/sau acțiuni furnizate de aceştia. 
(2) Achiziția de către un participant autorizat, la ordinul clienților instituționali, a 
blocurilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului tranzacţionabil se va realiza prin 
contul global de clienți al participantului autorizat, fără însă ca transferul dreptului de 
proprietate către respectivii clienţi instituţionali să beneficieze de derogarea 
prevăzută la art. 3 alin. (5). 
(3) Raportarea de către un O.P.C.V.M. tranzacţionabil a numărului şi tipului de 
investitori (persoane fizice sau juridice) se realizează lunar, în ziua de vineri a primei 
săptămâni din luna imediat următoare lunii de raportare.” 
 

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61 cu următorul 
cuprins: 
„Art. 61 (1) În situaţia în care acțiunile din structura indicelui de referinţă replicat de un 
O.P.C.V.M tranzacţionabil sunt suspendate de la tranzacţionare pe o perioadă mai 
mare de 30 de zile și eliminate din componența indicelui de către operatorul de piaţă 
pe durata suspendării, acestea vor fi  înregistrate în activul O.P.C.V.M.-ului 
tranzacționabil la valoarea zero, pe perioada respectivă.  
(2) În procesul de replicare a performanţei indicelui de referinţă urmărit, un 
O.P.C.V.M. tranzacţionabil poate depăşi limitele investiţionale în condiţiile prevăzute 
la art. 160 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
7. Art. 10 va avea următorul conținut: 
„Art. 10 (1) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a unui O.P.C.V.M. se 
va realiza în baza prospectului de emisiune autorizat de C.N.V.M. şi a reglementărilor 
operatorului de piaţă cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
(2) În vederea autorizării de către C.N.V.M. a unui O.P.C.V.M. tranzacționabil, 
societatea de administrare a acestuia va depune la C.N.V.M. documentele prevăzute 
de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și următoarele documente: 



 

a) acordul de principiu din partea operatorului de piață care administrează piaţa 
reglementată unde se intenționează admiterea la tranzacționare a titlurilor. 
b) dovada achitării tarifului de înregistrare la C.N.V.M a titlurilor de participare 
prevăzut în Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 cu modificările și completările 
ulterioare. 
(3) Ulterior admiterii la tranzacționare, O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile vor respecta 
în mod corespunzător prevederile legislației în vigoare aplicabile emitenților și 
O.P.C.V.M.- urilor. 
(4) S.A.I care solicita C.N.V.M autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacționabil are 
obligația de a solicita operatorului admiterea la tranzacționare a O.P.C.V.M-ului 
tranzacționabil astfel incât tranzacționarea sa poată începe in cel mult 30 de zile 
lucrătoare după data primirii de către S.A.I. a C.I.V.M. aferent O.P.C.V.M. 
tranzacționabil. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare pe baza 
unei cereri motivate înaintată C.N.V.M. de S.A.I. care solicită C.N.V.M autorizarea 
unui O.P.C.V.M. tranzacționabil. 
(5) În cazul în care un O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M. solicită, în baza art. 9, 
transformarea într-un O.P.C.V.M. tranzacţionabil, emisiunea și răscumpărarea 
titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. este suspendată începând cu 
data intrării în vigoare a deciziei de modificare a documentelor respectivului 
O.P.C.V.M. în vederea transformării lui într-un O.P.C.V.M. tranzacţionabil şi până la 
data admiterii la tranzacţionare (în cazul fondurilor deschise de investiţii), respectiv 
până la data aprobării de către operatorul de piaţă a transferului acţiunilor societăţilor 
de investiţii în categoria aferentă O.P.C.V.M. tranzacționabile locale. 
(6) În cazul în care procesul de transformare indicat la alin. (5) va implica splitarea 
preţului titlurilor de participare, în cadrul notei de informare indicată la art. 131 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 cu modificările şi completările ulterioare sau 
raportul curent în conformitate cu prevederile art. 224 alin.(5) din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, se va prezenta 
modul în care se va realiza acest lucru şi se va preciza care va fi preţul de 
deschidere a titlurilor de participare. 
(7) C.I.V.M. eliberate pentru O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile nu prevăd numărul de 
titluri emise.” 
 
Art. 2 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în 
Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

 
 

p. PREŞEDINTE, 
 

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 
 


