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TEMATICĂ DETALIATĂ  

A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

FPC 2019  

 

 

I. Modulul I – compus din 8 webinarii (16 ore) – adresat tuturor categoriilor de personal:  

 

1. FPC-W1  

Tema: Noile cerințe legale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului  

 Durata: 2 ore 

 Programa analitică:  

 Entități raportoare și obligații de raportare 

 Măsuri de cunoaștere a clientelei: măsuri standard, măsuri simplificate, măsuri 

suplimentare, terțe părți, informații privind beneficiarul real, păstrarea documentelor 

 Persoana desemnată și procedurile interne 

 Obligația de evaluare a riscurilor 

 Supraveghere și control 

 Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și 

interzicerea divulgării 

 Răspunderi și sancţiuni  

 

Bibliografie: 

 Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

 

2. FPC-W2 

Tema: Contractul de prestări servicii de investiții și servicii auxiliare în numele și pe 

contul clienților 

Durata: 2 ore 

 Programa analitică:  

 Conținutul și clauzele minime obligatorii ale contractului  

 Condiții pentru asimilarea cu contractul a formularului de subscriere/cererii de 

răscumpărare utilizate pentru distribuția unităților de fond; 

 Contractul în cazul tranzacțiilor care vizează deținerile provenite din Programul de 

privatizare în masă, evidențiate în Secțiunea 1 a Depozitarului Central Excepții de la 

obligația evaluării caracterului corespunzător al serviciilor oferite clientului;  

 Conținutul și clauzele minime ale contractelor la distanță 
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 Conținutul și clauzele minime ale contractului – cadru pentru tranzacții în marjă și ale 

actelor adiționale; Cerințe suplimentare pentru tranzacțiile cu instrumente financiare 

derivate 

 Bibliografie: 

 Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; 

 Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la 

prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind 

piețele de instrumente financiare; 

 

3. FPC-W3  

Tema: Clasificarea clienților și implicațiile asupra obligațiilor S.S.I.F./instituției de 

credit în ceea ce privește protejarea clienților  

Durata: 2 ore 

 Programa analitică:  

 Clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile 

 Tratarea clienților drept clienți profesionali la cerere  

 Efectele încadrării clienților într-o anumită categorie asupra obligațiilor S.S.I:F. în ceea 

ce privește: informațiile oferite clientului, evaluarea caracterului adecvat al serviciilor și 

executarea ordinelor clienților 

BBiibblliiooggrraaffiiee:: 

 Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; 

 Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la 

prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind 

piețele de instrumente financiare; 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 565/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE în ceea 

ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de 

investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate. 

 

4. FPC-W4  

Tema: Cerințe privind personalul care prestează servicii și activități de investiții  

 Durata: 2 ore 

Programa analitică:  

 Cerințe pentru angajații SSIF/instituției de credit care presteză  servicii și activități de 

investiții; 

 Cerințe pentru personalul SSIF/instituției de credit care presează serviciul de consultanță 

de investiții;  

 Cerințe pentru personalul SSIF/instituției de credit care oferă informații clienților privind 

instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele 

S.S.I.F./instituției de credit; 

 Cerințe privind agenții delegați persoane fizice și persoane juridice ai 

S.S.I.F./instituțiilor de credit; 

 Cerințe privind consultanții de investiții persoane fizice și juridice, prevăzuți la art. 127 

și la art. 129 lit. g) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019; 
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 Cerințe privind persoanele fizice și juridice care preiau și transmit ordine pentru valori 

mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și nu furnizează 

servicii de consultanță, prevăzute la art. 132 și la art. 133 lit. b) ale al Regulamentului 

A.S.F. nr. 5/2019;  

 

Bibliografie: 

 Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; 

 Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/72018 privind prestarea de servicii şi activităţi de 

investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de 

credit 

 Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la 

prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind 

piețele de instrumente financiare; 

 

5. FPC-W5 

Tema: Aspecte privind globalizarea tranzacţionării  

Durata: 2 ore 

 Programa analitică:  

 Prevederi ale reglementărilor naţionale şi europene 

 Restricţii şi oportunităţi  

 Modele 

Bibliografie: 

 Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; 

 Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la 

prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind 

piețele de instrumente financiare – Ghidul ESMA cu privire la anumite aspecte ale 

cerințelor MiFID II privind adecvarea; 

 „Capital Markets Technology 2022” – Accenture Consulting -

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-69/accenture-capital-markets-technology-

2022.pdf 

 “Capital Markets 2020 - Will it change for good?” – PWC - https://www.pwc.se/sv/pdf-

reports/capital-markets-2020-will-it-change-for-good.pdf 

 

6. FPC-W6  

Tema: Profilul financiar al companiilor care se finanțează prin BVB (Studii de caz 

2015 - 2019) 

Durata: 2 ore 

 Programa analitică: 

Bibliografie: 

 Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare 

 Codul B.V.B. 

 Listarea la BVB, sursa: 

http://bvb.ro/info/Rapoarte/Ghiduri/Listarea_la_BVB_Brosura_RO_1.pdf 

https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/capital-markets-2020-will-it-change-for-good.pdf
https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/capital-markets-2020-will-it-change-for-good.pdf
http://bvb.ro/info/Rapoarte/Ghiduri/Listarea_la_BVB_Brosura_RO_1.pdf
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7. FPC-W7  

Tema: Cerințe noi privind identificarea acționarilor, transmiterea de informații și 

facilitarea exercitării drepturilor acționarilor, transparența investitorilor instituționali, 

administratorilor de active și consilierilor de vot  

Durata: 2 ore 

 Programa analitică:  

 Cererea de divulgare a informațiilor privind identitatea acționarului și răspunsul 

 Transmiterea convocărilor 

 Confirmarea dreptului de exercitare a drepturilor acționarilor în cadrul unei adunări 

generale 

 Anunțul de participare a acționarilor la o adunare generală 

 Formatul confirmării de primire, de înregistrare și de numărare a voturilor 

 Transmiterea informațiilor specifice altor evenimente la nivelul întreprinderilor decât 

adunările generale 

 Termene care trebuie respectate de către emitenți și intermediari în cazul evenimentelor 

la nivelul întreprinderii și al procesului de identificare a acționarilor 

 Transparența investitorilor instituționali, administratorilor de active și  consilierilor de 

vot 

Bibliografie: 

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1212 AL COMISIEI din 

3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei  

2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea 

acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor 

 Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de 

modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen 

lung a acționarilor 

 

8. FPC-W8  

Tema: Vânzarea în lipsă și împrumutul de instrumente financiare  

Durata: 2 ore 

 Programa analitică:  

 Cerințe ale reglementărilor în vigoare 

 Cerințe de capital  

Bibliografie: 

 Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la 

prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind 

piețele de instrumente financiare 

 Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, 

aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea 

operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor 

asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă 

 Regulamentului (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale 

swapurilor pe riscul de credit 
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 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2012 de stabilire a standardelor tehnice 

de punere în aplicare cu privire la mijloacele de publicare a pozițiilor nete pe acțiuni, la 

formatul informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare 

și piețe în ceea ce privește pozițiile scurte nete, tipurile de acorduri, înțelegeri și măsuri 

pentru a garanta în mod adecvat că acțiunile sau instrumentele de datorie suverană sunt  

disponibile pentru decontare, precum și la datele și perioada pentru determinarea locului 

principal de tranzacționare al unei acțiuni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și 

anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit 

 Regulamentul delegat (UE) 2015/97 de corectare a Regulamentului delegat (UE) nr. 

918/2012 în ceea ce privește notificarea pozițiilor scurte nete semnificative pe datoria 

suverană 

 The Ultimate Step-by-Step Guide to Short Selling Stocks, Lorenzo Blair, September 23, 

2014 

 

II. Modulul II – compus din 2 webinarii (4 ore) – modul suplimentar adresat membrilor 

structurii de conducere și funcțiilor cheie 

 

9. FPC-W9  

Tema: Managementul riscului operațional  

Durata: 2 ore 

 Programa analitică:  

1. Reglementări internaționale în privința riscului operațional  

 Basel II 

 Metode de cuantificare 

2. Măsurare și control 

 Indicatori cheie de risc operational  

 Scenarii de risc operational 

 Modele de evaluare a riscului operational 

 Analiza datelor de pierderi datorate riscului operational 

 Bibliografie: 

 Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind 

cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii 

 Bank of International Settlements, International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, 2004 (Basel II) 

 Alexander, Carol si Elizabeth Sheedy, editori, 2011, The Professional Risk 

Manager’s Handbook. A Comprehensive Guide to Current Theory and Best 

Practices 

 

10. FPC-W10  

Tema: Evaluarea membrilor structurii de conducere și a funcțiilor cheie  

Durata: 2 ore 

Programa analitică:  

 Cerințe privind adecvarea persoanelor evaluate 

 Obiective privind integrarea și formarea membrilor structurii de conducere 

 Diversitatea competențelor în cadrul structurii de conducere 
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 Evaluarea individuală a adecvării membrilor structurii de conducere: 

o Evaluarea adecvării cunoștințelor, competențelor și a experienței 

profesionale 

o Evaluarea reputației, onestității și integrității 

o Evaluarea îndeplinirii cerințelor de guvernanță 

o Evaluarea alocării de timp suficient 

o Evaluarea gândirii independente; evitarea sau minimizarea conflictelor de 

interese 

 Evaluarea colectivă a adecvării structurii de conducere 

 Monitorizarea și reevaluarea structurii de conducere 

 Evaluarea adecvării funcțiilor cheie 

 Aprobarea de către A.S.F. sau notificarea persoanelor evaluate  

Bibliografie:  

 Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de 

conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 


