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În temeiul art. 29 şi 48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii NaŃionale a României, 
Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr.2509/25.08.2008 şi a ConvenŃiei Ministerului 
FinanŃelor Publice – Băncii NaŃionale a României nr.184575/13/23.09.2005, Banca NaŃională a 
României reprezentată prin dl. Mugur Isărescu, Guvernator emite prezentul 
 

 
REGULAMENT nr. … / 2012  

privind pia Ńa primară a titlurilor de stat administrat ă de Banca NaŃională a României 
 
 
CAPITOLUL I 
DipoziŃii generale 
 
Art.1.  Prezentul Regulament stabileşte: 

a) termenii şi procedurile privind plasarea prin Banca NaŃională a României a titlurilor de stat 
emise de către Ministerul FinanŃelor Publice în formă dematerializată, în monedă naŃională 
sau în valută, pe piaŃa internă; 

b) condiŃiile privind accesul participanŃilor pe piaŃa primară în calitate de dealeri primari; 
c) drepturile şi obligaŃiile ce revin dealerilor primari, precum şi orice alte condiŃii, modalităŃi, 

proceduri cu privire la organizarea şi derularea activităŃii pe această piaŃă.  
 
 
CAPITOLUL II  
PiaŃa primară a titlurilor de stat  
 
Art.2.   Banca NaŃională a României organizează şi conduce activitatea de plasare/vânzare a 
emisiunilor de titluri de stat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu respectarea 
principiilor referitoare la: 

a) transparenŃa pieŃei şi a condiŃiilor de acces; 
b) metodele şi procedurile folosite în derularea operaŃiunilor de vânzare a emisiunilor de titluri 

de stat; 
c) protecŃia investitorilor; 
d) tratamentul nediscriminatoriu al participanŃilor. 

 
Art. 3. (1) Plasarea titlurilor de stat pe piaŃa primară, în condiŃiile prezentului regulament, se 
realizează de către Banca NaŃională a României, în calitate de agent al Ministerului FinanŃelor 
Publice prin una din următoarele proceduri: 

a) licitaŃie de titluri de stat; 
b) subscripŃie publică de titluri de stat. 

 
(2) În cazul plasării prin licitaŃie, Ministerul FinanŃelor Publice poate oferi suplimentar titluri de stat 
cu aceleaşi caracteristici, în prima zi lucrătoare care urmează licitaŃiei, printr-o sesiune de oferte 
necompetitive destinată exclusiv dealerilor primari, în condiŃiile prezentului Regulament.   
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(3) Data şi locul desfăşurării licitaŃiei şi a sesiunii de oferte necompetitive, dacă este cazul, sau a 
subscripŃiei publice, precum şi elementele de identificare ale emisiunii ce urmează a fi plasată sunt 
stabilite de Ministerul FinanŃelor Publice prin prospectul de emisiune şi sunt comunicate 
participanŃilor de Banca NaŃională a României. 
 
(4) În funcŃie de necesităŃile de finanŃare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaŃiei, 
Ministerul FinanŃelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie 
majorată, micşorată sau anulată. 
 
Art.4. (1) ParticipanŃi pe piaŃa primară a titlurilor de stat în calitate de dealeri primari pot fi: 

a) instituŃii de credit, aşa cum sunt definite  în OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 99/06.12.2006 
privind instituŃiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) societăŃi de servicii de investiŃii financiare, aşa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 
297/2004 privind piaŃa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt 
autorizate de Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare precum şi 

instituŃii echivalente autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state 
aparŃinând SpaŃiului Economic European.  
 

 (2) Persoanele fizice şi persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, altele decât cele menŃionate 
la alineatul (1), pot să desfăşoare operaŃiuni pe piaŃa primară a titlurilor de stat numai prin 
intermediul unui dealer primar. 
 
(3) Numărul maxim de dealeri primari este de 12. 
 
Art.5. CondiŃii de acces pe piaŃa primară a titlurilor de stat pentru dealerii primari: 
 (1)       existenŃa unei autorizaŃii în baza căreia poate presta următoarele servicii: 

a) tranzacŃionarea titlurilor de stat  în cont propriu şi/sau în contul clienŃilor; 
b) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea şi plasamentul acestora ; 
c) păstrarea în custodie şi administrarea titlurilor de stat. 

 
 (2) îndeplinirea criteriilor de acces stabilite prin regulile sistemului de depozitare şi decontare a 
titlurilor de stat, SaFIR; 
 
(3) existenŃa unei structuri organizatorice distincte, spaŃii specifice necesare derulării operaŃiunilor 
cu titluri de stat, dotări tehnice pentru activităŃi de tranzacŃionare şi custodie; 
 
(4) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienŃii, a mijloacelor de evidenŃă a 
deŃinerilor clienŃilor, precum  şi a procedurilor privind controlul intern a activităŃii cu titluri de stat; 
 
 
Art.6.   (1) Dealerii primari, au următoarele obligaŃii:  

a) să adjudece în nume propriu şi/sau în numele clienŃilor minim 3% din totalul valorii 
adjudecate de către Ministerul FinanŃelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat 
plasate în perioada evaluată pe piata internă, denominate în monedă naŃională şi/sau 
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valută; 
 b) valoarea nominală ponderată a titlurilor de stat adjudecate în nume propriu să fie minim 

2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul FinanŃelor Publice, 
aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaŃa internă, 
denominate în monedă naŃională şi/sau valută.  

c) valoarea nominală ponderată a tranzacŃiilor de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat 
româneşti emise pe piaŃa locală, derulate în nume propriu pe piaŃa secundară a titlurilor de 
stat, în ultimele 12 luni, să reprezinte minim 3% din totalul ponderat al  tranzacŃiilor cu 
titluri de stat derulate pe piaŃa secundară.  

d) să menŃină în evidenŃele proprii conturi de custodie pentru clienŃi. 
 
(2) În scopul efectuării calculelor pentru obŃinerea valorilor ponderate prezentate anterior, 
coeficienŃii de multiplicare se stabilesc după cum urmează: 
 

Maturitate* 
      (ani) 

0 – 1 > 1 – 3 > 3 – 5 > 5 – 7 > 7 - 10 > 10 - 15 > 15 

Coeficient 1 2 3. 4 5 6 7 
* pentru piaŃa primară, maturitatea aferentă titlurilor nou emise o reprezintă maturitatea iniŃială a 
seriei de titluri de stat, iar pentru emisiunile redeschise, se ia in calcul maturitatea reziduală a 
acestora; pentru piaŃa secundară se ia în calcul maturitatea reziduală a seriei de titluri de stat. 
 
(3) Banca NaŃională a României, cu avizul Ministerului FinanŃelor Publice, poate opera 
modificări asupra factorilor de ponderare în funcŃie de evoluŃia condiŃiilor de piaŃă sau pe măsura 
introducerii unor noi categorii de instrumente de finanŃare, aceste modificari urmând a fi făcute 
publice prin circulară a Băncii NaŃionale a României. 
 
(4) Pentru emisiunile în valută calculele se vor efectua la cursul Băncii NaŃionale a României 
valabil în ziua decontării emisiunii respective. 
 
Art.7 (1) Dealerii primari vor fi evaluaŃi anual, până la 15 ianuarie a fiecărui an, pentru anul 
calendaristic precedent, urmărindu-se îndeplinirea obligaŃiilor prevăzute la art. 6 al prezentului 
regulament, evaluare pe baza căreia se va decide prelungirea valabilităŃii statutului pentru 
următorul an calendaristic sau retragerea calităŃii de dealer primar.  
 
(2) Rezultatele evaluării anuale vor fi publicate pe site-ul Băncii NaŃionale a României.  
 
(3) Statutul de dealer primar se acordă pentru o perioadă de 12 luni. 
 
(4) Banca NaŃională a României va efectua şi evaluări trimestriale de natură statistică, rezultatele 
urmând a fi comunicate fiecărui dealer primar.  
 
Art. 8  Dealerul primar poate cere retragerea dreptului de acces pe piaŃă, caz în care retragerea 
dreptului de acces produce efecte începând cu ziua bancară următoare datei la care decizia Băncii 
NaŃionale a României a fost comunicată dealerului primar.  Banca NaŃională a României va aduce, 
de îndată, la cunoştinŃa participanŃilor, precum şi a Ministerului FinanŃelor Publice şi autorităŃii de 
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supraveghere competente decizia sa, prin orice mijloace. 
 
Art.9  (1) Pentru obŃinerea calităŃii de dealer primar, instituŃiile solicitante trebuie să parcurgă 
următoarele etape:  

a) performanŃa stabilită cu ocazia evaluării anuale să fie superioară dealerilor primari clasaŃi pe 
ultimele 2 locuri; 

b) să depună la Banca NaŃională a României, în cursul trimestrului 4, o cerere în vederea 
dobândirii calităŃii de dealer primar pentru anul următor, împreună cu documentaŃia din care 
să rezulte îndeplinirea condiŃiilor de acces. În intervalul 15-31 ianuarie al anului următor 
Banca NaŃională a României/Comitetul de evaluare va aproba cererea sau o va respinge 
motivat, cu notificarea instituŃiei solicitante. 

 
(2) Banca NaŃională a României aprobă cererile de acces cu consultarea autorităŃii de supraveghere 
competente. 
 
Art.10. În caz de fuziune în care este implicat cel puŃin un dealer primar, Banca NaŃională a 
României va analiza îndeplinirea condiŃiilor de acces pe piaŃa primară de către noua instituŃie. 
 
CAPITOLUL  III 
Plasarea titlurilor de stat pe piaŃa primară 
 
Art.11. Organizarea licitaŃiilor, inclusiv sesiunile de oferte necompetitive şi a subscripŃiilor publice 
se face de către o comisie alcătuită din reprezentanŃi ai Băncii NaŃionale a României şi Ministerului 
FinanŃelor Publice, astfel: preşedinte şi secretar numiŃi de Banca NaŃională a României şi cel putin 
2 membri specialişti, din care unul este numit de Ministerul FinanŃelor Publice. 
 
Art.12. Preşedintele şi reprezentantul Ministerului FinanŃelor Publice verifică modul de adjudecare, 
semnează Procesul verbal şi Comunicatul oficial de închidere a licitaŃiei sau subscripŃiei publice . 
 
Art.13.  Secretarul Comisiei, împreună cu membrii acesteia derulează toate operaŃiunile specifice 
legate de deschiderea, desfăşurarea şi stabilirea rezultatului licitaŃiei sau subscripŃiei publice, 
întocmeşte Procesul verbal şi Comunicatul oficial; semnează împreună cu membrii specialişti 
Procesul verbal şi Comunicatul oficial. 
 
SecŃiunea 1     LicitaŃia 
 
Art.14. Dealerii primari trebuie să transmită oferte de cumpărare în cont propriu şi în contul 
clienŃilor lor în ziua desfăşurării licitaŃiei până la ora 12:00, dacă nu se specifică altfel în 
documentele de lansare a emisiunii.  
 
Art.15. (1) Oferta de cumpărare prin licitaŃie cuprinde obligatoriu următoarele: 
- emisiunea pentru care este prezentată oferta; 
- data completării; 
- data licitaŃiei; 
- valoarea totală şi rata dobânzii /rata discont/preŃ licitat;  



 

 
 

5 
 

- defalcarea sumei totale licitate în suma solicitată în cont propriu şi suma solicitată în contul 
clienŃilor; 
- elementele de identificare a dealerului primar, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi 
ştampila oficială etc.; 
- numărul contului curent şi numărul contului de evidenŃă a titlurilor de stat. 
  
(2) Ofertele pot fi transmise prin modalităŃile considerate acceptabile de către administratorul de 
piaŃă (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura de licitaŃie urmând a fi prezentată în 
reglementări specifice. 
 
Art.16. (1) Ofertele de cumpărare depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme 
din partea participanŃilor.  
 
(2) Numărul de tranşe de preŃ/ rata dobândă/rata discont se stabileşte de către Ministerul FinanŃelor 
Publice şi se anunŃă prin Prospectul de emisiune al seriei respective. 
  
Art.17. (1) Şedinta de licitaŃie începe la ora 13:00, dacă nu se specifică altfel în documentele de 
lansare a emisiunii, în prezenŃa Comisiei de licitaŃie. 
 
(2) Membrii Comisiei verifică respectarea condiŃiilor prevăzute la art 15 
 
(3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiŃiile stabilite prin prezentul regulament sunt 
respinse. 
 
(4) Preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar rectificarea pe loc a 
erorilor de formă şi validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu 
condiŃia confirmării în scris în cursul şedinŃei de licitaŃie.  
 
Art.18. (1) Secretarul Comisiei împreună cu membrii specialişti întocmesc centralizatorul ofertelor 
de cumpărare şi în baza grilei de cotare determină nivelul la care cererea cumulată crescător din 
punct de vedere al ratei dobânzii/ratei discontului sau cumulată descrescător din punct de vedere al 
preŃului satisface oferta anunŃată de Ministerul FinanŃelor Publice. 
 
 (2) Totodată se va stabili valoarea emisiunii oferite ce şi-a găsit contrapartida în cerere şi preŃul sau 
rata dobânzii/rata discontului maxime, minime şi medii la care au fost adjudecate ofertele de 
cumpărare. 
 
(3) În situaŃia în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul preŃului 
minim, respectiv al ratei dobânzii/ratei discontului maxime acceptate) sunt mai multe oferte de 
cumpărare ce nu pot fi satisfăcute integral, iar Ministerul FinanŃelor Publice nu majorează valoarea 
emisiunii până la concurenŃa executării integrale a nivelului marginal, se aplică principiul 
proporŃionalităŃii, fiecare primind valoarea rezultată. Toate valorile sunt rotunjite până la cea mai 
apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat. 
 
Art.19. (1) Metodele folosite pentru determinarea preŃului  sunt metoda preŃului multiplu şi metoda 
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preŃului uniform. 
 
(2) Metoda preŃului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la preŃul 
sau rata dobânzii/rata discontului pe care fiecare dintre ofertanŃii câştigători l-au oferit, până la 
adjudecarea emisiunii. În baza ofertelor de cumpărare adjudecate la preŃuri sau rate ale 
dobânzii/discontului diferite se calculează un preŃ sau rată a dobânzii/discontului medii de 
adjudecare. 
 
(3) Metoda preŃului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel 
mai scăzut preŃ sau rata dobânzii/discontului cea mai ridicată care au fost acceptate pentru 
adjudecarea emisiunii.  
 
Art.20. (1) Ofertele de cumpărare prin licitaŃie pot fi oferte de cumpărare competitive 
(concurenŃiale) şi  oferte de cumpărare necompetitive (neconcurenŃiale). 
 
(2) Ofertele de cumpărare, indiferent de tipul acestora, trebuie să indice o valoare care să fie 
multiplu al valorii nominale a unui titlu. 
 
Art.21. Oferta de cumpărare competitivă este oferta prin care participantul indică, pe lângă valoarea 
pe care doreşte să o adjudece şi preŃul maxim sau rata minimă a dobânzii/discontului.  
  
 
Art.22. (1) Oferta de cumpărare necompetitivă este oferta prin care participantul indică numai 
valoarea pe care doreşte să o adjudece.  
 
(2) Ofertele de cumpărare necompetitive sunt executate cu prioritate, astfel: 

a) la preŃul mediu ponderat sau rata medie ponderată a dobânzii/discontului ofertelor de 
cumpărare competitive acceptate, pentru licitaŃiile adjudecate pe baza metodei preŃului 
multiplu; 
b) la preŃul final sau rata dobânzii/discontului finale, pentru licitaŃiile adjudecate pe baza 

metodei preŃului uniform. 
 
(3) Ministerul FinanŃelor Publice stabileşte prin Prospectul de emisiune: 

a) categoriile de investitori care pot depune oferte de cumpărare necompetitive ; 
b) limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive în  valoarea totală 
a emisiunii şi/sau 
c) limite minime şi/sau maxime pentru valoarea unei oferte de cumpărare necompetitivă. 

 
(4) În cazul în care ofertele necompetitive depăşesc valoarea maximă admisă din total emisiune, 
alocarea va fi efectuată aplicându-se principiul proporŃionalităŃii.  
 
SecŃiunea 2    Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari 
 
Art 23 .(1) Ministerul FinanŃelor Publice poate oferi suplimentar numai pentru emisiuni de tip 
benchmark, în ziua lucrătoare imediat următoare derulării licitaŃiei de referinŃă, titluri de stat cu 
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aceleaşi caracteristici, prin intermediul unei sesiuni de oferte necompetitive destinată cu prioritate 
dealerilor primari care întrunesc cumulativ următoarele condiŃii: 
 

a) clasarea pe primele 5 locuri, conform ultimei evaluări disponibile; 
b) adjudecarea in nume propriu a minim 2% din valoarea anunŃată a licitaŃiei de referinŃă; 
 

(2) Sesiunile de oferte necompetitive vor fi anunŃate de către Ministerul FinanŃelor Publice prin 
prospectele lunare de emisiune. 

 
(3) Ofertele de cumpărare sunt plasate în nume şi cont propriu şi vor fi de tip necompetitiv, iar 
preŃul de subscriere este reprezentat de preŃul mediu de adjudecare stabilit în cadrul licitaŃiei de 
referinŃă. 

 
Art. 24 (1) Cantitatea care va fi oferită spre subscriere reprezintă maxim 15% din valoarea 
anunŃată a licitaŃiei de referinŃă si va fi prevăzută în prospectele lunare de emisiune. 

 
(2) În functie de pozitionarea dealerilor primari in topul clasamentului, alocarea sumei oferite se 
va face conform urmatorului algoritm:   

 
Pozitie Procent din suma 

oferita 
1 35% 
2 25% 
3 18% 
4 12% 
5 10% 

 
(3) Banca NaŃională a României va comunica fiecaruia dintre cei 5 dealeri primari, imediat dupa 
incheierea licitatiei de referinta, cantitatea care poate fi subscrisa de catre fiecare în parte. 
 
(4) Cei 5 dealeri primari au obligatia sa comunice in termen de o ora de la data instiintarii, 
intentia de a participa sau nu, precum şi cantitatea pe care doresc să o subscrie, în limita 
prezentată la alin. (2). 
 
(5) În cazul in care intentiile de subscriere ale celor 5 dealeri primari nu cumuleaza suma oferită, 
Ministerul Finantelor Publice poate oferi posibilitatea celorlalti dealeri primari sa subscrie 
cantitatea ramasa, cu conditia sa fi adjudecat in nume propriu minim 2% din valoarea anuntata a 
licitatiei de referinta. 
 
Art. 25 Dealerii primari vor transmite ofertele de cumpărare necompetitive în ziua desfăşurării 
sesiunii de oferte necompetitive, până la ora 11,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de 
lansare a emisiunii.  
 
Art. 26.  (1) Oferta de cumpărare necompetitivă cuprinde obligatoriu următoarele:  
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   - emisiunea pentru care este prezentată oferta;  
   - data completării;  
   - data sesiunii de oferte necompetitive;  
   - valoarea totală calculată conform prevederilor art. 24  şi preŃul mediu rezultat la licitaŃia de 
referinŃă pentru seria respectivă;  
   - elementele de identificare a dealerului primar, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate 
şi ştampila oficială etc.;  
   - numărul contului curent şi numărul contului de evidenŃă a titlurilor de stat.  
 
   (2) Ofertele pot fi transmise prin modalităŃile considerate acceptabile de către administratorul de 
piaŃă (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura aferentă acestei sesiuni urmând a fi 
prezentată în reglementări specifice.  
    
Art. 27  Ofertele de cumpărare transmise nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme 
ale dealerilor primari.  
  
 Art. 28. (1) Sesiunea de oferte necompetitive începe la ora 12,00, dacă nu se specifică altfel în 
documentele de lansare a emisiunii.  
 
 (2) Membrii comisiei verifică respectarea condiŃiilor prevăzute la art. 26 
 
(3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiŃiile stabilite prin prezentul regulament sunt 
respinse.  
 
 (4) Preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a 
erorilor de formă şi validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu 
condiŃia confirmării în scris în cursul sesiunii de oferte necompetitive.  
 
Art. 29. (1) Secretarul comisiei împreună cu membrii specialişti întocmesc centralizatorul ofertelor 
de cumpărare.  
 
 (2) În situaŃia în care ofertele individuale depăşesc plafonul stabilit la art. 24, alocarea se va face 
pro-rata, cu excepŃia celor 5 dealeri primari prevăzuŃi la art. 23, pentru care alocarea se va face 
integral. 
 
(3) Titlurile de stat care nu şi-au găsit contrapartida în ofertele dealerilor primari transmise până la 
ora 11,00 a zilei în care se desfăşoară sesiunea de oferte necompetitive se anulează, acceptându-se 
numai valoarea ofertată. 
 
 
SecŃiunea 3     SubscripŃia publică 
 
Art.30. (1) Dealerii primari trebuie să depună oferte de cumpărare în contul lor şi în cel al clienŃilor 
lor până la subscrierea integrală a emisiunii sau până la ora 12:00 a ultimei zile din perioada de 
subscriere, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii. 
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(2) Data la care se închide oferta de subscriere este considerată a fi data vânzării. 
 
Art.31. (1) Oferta de cumpărare prin subscripŃie publică cuprinde obligatoriu următoarele: 
- emisiunea pentru care este prezentată oferta; 
- data completării; 
- valoarea totală subscrisă; 
- defalcarea sumei totale subscrise în suma solicitată în cont propriu şi în contul clienŃilor; 
- elemente de identificare a dealerului primar, denumirea şi sediul social, semnăturile autorizate şi 
ştampila oficială, etc.; 
- numărul contului curent şi numărul contului de evidenŃă a titlurilor de stat. 
  
(2) Ofertele pot fi transmise prin modalităŃile considerate acceptabile de către administratorul de 
piaŃă (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura de subscripŃie urmând a fi prezentată în 
reglementări specifice. 
 
Art.32. (1) Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme 
din partea participanŃilor. 
 
(2) Ofertele de cumpărare trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui 
titlu de stat. 
 
Art.33. (1) ŞedinŃa de subscripŃie începe la ora 13:00 în ultima zi a perioadei de subscriere, în 
prezenŃa membrilor Comisiei, , dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii. 
 
(2) Membrii Comisiei verifică respectarea condiŃiilor prevăzute la art. 31  
 
(3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiŃiile stabilite prin prezentul regulament sunt 
respinse. 
 
(4) Preşedintele Comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a 
erorilor de formă şi validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu 
condiŃia confirmării în scris în cursul şedinŃei de subscriere.  
 
Art.34. (1) Secretarul Comisiei împreună cu membrii specialişti întocmesc centralizatorul ofertelor 
de cumpărare. 
 
(2) În situaŃia în care cererile depăşesc valoarea emisiunii, toate cererile vor fi acceptate 
proporŃional sau, cu acordul Ministerului FinanŃelor Publice, emisiunea poate fi majorată.  
 
(3) Titlurile de stat rămase nesubscrise până la ora 12:00 a ultimei zile din perioada de subscriere se 
anulează şi emisiunea se închide la valoarea subscrisă. 
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SecŃiunea 4      Decontarea operaŃiunilor de piaŃă primară 
 
Art.35. (1) Rezultatele licitaŃiei, inclusiv cele aferente sesiunii de oferte necompetitive, precum 
şi cele ale subscripŃiei publice, după caz, sunt transmise Sistemului de Depozitare şi Decontare a 
titlurilor de stat, SaFIR. 
 
(2) Decontarea operaŃiunilor cu titluri de stat derulate pe piaŃa primară a titlurilor de stat şi  plata 
obligaŃiilor financiare ale emitentului se efectuează în conformitate cu Regulile Sistemului de 
Depozitare şi Decontare a titlurilor de stat - SaFIR, ale Sistemului cu Decontare Brută în Timp 
Real – ReGIS, precum şi cu celelalte reglementări ale  Băncii NaŃionale a României în domeniu. 
 
(3) În situaŃia nerespectării termenului de decontare a rezultatelor licitaŃiei/sesiunii de oferte 
necompetitive/subscripŃiei, pentru fiecare zi de întârziere, dealerul primar şi/sau participanŃii cu 
cont de decontare în ReGIS, care accesează piaŃa primară printr-un dealer primar, sunt obligaŃi la 
plata unei dobânzi penalizatoare, calculată zilnic, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare/subscriere 
plus nivelul ratei de referinŃă pentru depozitele interbancare atrase pe termen overnight în moneda 
în care titlurile sunt denominate, respectiv: ROBOR-ON pentru titlurile în lei; EURIBOR-ON 
pentru titlurile denominate în EUR şi LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD, aferente 
fiecărei zile din perioada de întârziere..  
 
(4) Sumele încasate în lei se vor vira în contul curent general al Trezoreriei statului, deschis în 
ReGIS ; sumele încasate în valută se vor vira în contul de valută corespunzător deschis de 
Ministerul FinanŃelor Publice la  Banca NaŃională a României. 
 
 
 
CAPITOLUL IV 
Monitorizarea şi evaluarea performanŃei dealerilor primari 
 
Art. 36 In vederea monitorizării şi evaluării activităŃii dealerilor primari, se înfiinŃează un 
Comitet de Evaluare format din 2 reprezentanŃi ai Ministerului FinanŃelor Publice, 2 
reprezentanŃi ai Băncii NaŃionale a României şi un reprezentant al dealerilor primari. 
 
Art.37. (1) Comitetul de evaluare urmăreşte respectarea prevederilor prezentului regulament, prin 
evaluarea performanŃei dealerilor primari având la bază următoarele criterii: 
 

Activitatea pe piata primara                     40 puncte 
 Activitatea pe piata secundara                 50 puncte 
 Criterii calitative                                      10 puncte 
 
(2) Rezultatul final obtinut de fiecare dealer primar se determina prin insumarea  punctajelor 
obtinute la fiecare dintre cele 3 criterii, iar clasamentul se stabileste prin ierarhizare in ordine 
descrescatoare dupa punctajul obtinut. Numarul maxim de puncte ce poate fi realizat de un dealer 
primar este 100. 
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SecŃiunea 1  Activitatea pe piaŃa primară 
 
 
Art. 38 Evaluarea activitatii desfasurata de dealerii primari pe piata primara are la baza urmatorii 
indicatori: 
 

a)  Ponderea in valoarea nominala totala adjudecata a titlurilor de stat emise pe termen mediu 
si lung - 20 puncte:   
 

i) se calculează ca raport între valoarea nominala ponderata a titlurilor de stat pe termen 
mediu si lung adjudecate in nume propriu de dealerul primar si totalul valorii nominale 
ponderate adjudecată de către Ministerul FinanŃelor Publice, aferentă emisiunilor de 
titluri de stat pe termen mediu si lung, emise pe piaŃa internă şi denominate in moneda 
nationala si/sau straina.  

ii)  in cazul in care niciun dealer primar nu obŃine un procentaj mai mare sau egal cu 10%, 
primul clasat primeste 20 de puncte, iar toti ceilalti dealeri primesc intre 0 si 20 de 
puncte relativ fata de performanta celui mai bine clasat dealer primar. 

iii) in cazul in care unul sau mai multi dealeri primari obŃin un procentaj mai mare sau egal 
cu 10%, toti cei care depasesc nivelul de 10%, vor primi 20 de puncte; ceilalti dealeri 
primari vor primi intre 0 si 20 puncte relativ fata de valoarea ce corespunde cu 10% din 
totalul valorii adjudecate. 

iv) dealerii primari care obŃin un procentaj mai mic decat valoarea minima impusa, 
conform art. 6 vor primi 0 puncte. 

 
b. Ponderea in valoarea nominala totala adjudecata a certificatelor de trezorerie cu discont 
– 10 puncte 

i) se calculează ca raport între valoarea nominala ponderata a certificatelor de trezorerie cu 
discont adjudecate in nume propriu de dealerul primar si totalul valorii nominale 
ponderate adjudecată de Ministerul FinanŃelor Publice, aferentă certificatelor de 
trezorerie cu discont, emise pe piaŃa internă şi denominate in moneda nationala si/sau 
straina.  

ii)  in cazul in care niciun dealer primar nu obŃine un procentaj mai mare sau egal cu 10%, 
primul clasat primeste 10 de puncte, iar toti ceilalti dealeri primesc intre 0 si 10  puncte 
relativ fata de performanta celui mai bine clasat dealer primar. 

iii) in cazul in care unul sau mai multi dealeri primari obŃin un procentaj mai mare sau egal 
cu 10%, toti cei care depasesc nivelul de 10%, vor primi 10 de puncte; ceilalti dealeri 
primari vor primi intre 0 si 10 puncte relativ fata de valoarea ce corespunde cu 10% din 
totalul valorii adjudecate. 

iv) dealerii primari care obŃin un procentaj mai mic decat valoarea minima impusa, 
conform art. 6 vor primi 0 puncte. 

 
c. Rata de acceptare a ofertelor competitive -   5 puncte 

i) se calculează ca medie aritmetică, la nivelul perioadei analizate, a ratelor de acceptare 
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inregistrate la fiecare dintre licitatiile de titluri de stat organizate in perioada respectiva;  
ii) ratelor de acceptare inregistrate la fiecare dintre licitatiile de titluri de stat reprezintă 

raportul dintre valoarea nominala adjudecată in nume propriu aferentă ofertelor de 
cumparare competitive si totalul ofertelor de cumparare competitive subscrise in nume 
propriu in cadrul emisiunii.  

iii) dealerul primar care inregistreaza cea mai mare rata de acceptare a ofertelor competitive 
plasate va primi 5 puncte; ceilalti dealeri primari vor primi intre 0 si 5 puncte relativ fata 
de performanta celui mai bine clasat dealer primar. 

 
d. Regularitatea adjudecarii într-un procent de minim 2% la emisiunile de titluri de stat -  5 
puncte 

i)  sunt luate in considerare toate emisiunile de titluri de stat, plasate de Ministerul 
FinanŃelor Publice pe piaŃa internă in perioada analizata, denominate in moneda 
nationala si/sau straina, in care dealerul primar a adjudecat in nume propriu minim 2% 
din valoarea totala adjudecata de către Ministerul FinanŃelor Publice aferentă respectivei 
emisiuni de titluri de stat. 

ii) punctajul maxim este obtinut de dealerul primar care a adjudecat în nume propriu  
minim 2% din valoarea totala adjudecata de către Ministerul FinanŃelor Publice la toate 
emisiunile de titluri de stat organizate in perioada analizata; in caz contrar, dealerii 
primari sunt evaluati in mod  relativ, raportand numarul de emisiuni in care au intrunit 
criteriul de mai sus la numarul total de emisiuni de titluri de stat organizate in perioada 
analizata. 

 
SecŃiunea 2  Activitatea pe piaŃa secundară 
 
Art. 39 Evaluarea activitatii desfasurata de dealerii primari pe piata secundară are la baza 
urmatorii indicatori: 
 
a. Valoarea totala a tranzactiilor cu titluri de stat derulate pe piata locala – 35  puncte 

i) se calculează ca raport intre valoarea ponderata a tranzactiilor de vanzare si cumparare cu 
titluri de stat emise pe piata locala, denominate in moneda nationala si/sau straina, 
efectuate in nume propriu pe piata secundara a titlurilor de stat si totalul valorii 
ponderate a tranzactiilor de vanzare si cumparare cu titluri de stat emise pe piata locala, 
denominate in moneda nationala si/sau straina, derulate pe piata secundara in perioada 
analizata.  

ii)  calculul se efectueaza separat pentru fiecare categorie de titluri de stat, prin raportare 
la volumul total de tranzactionare aferente categoriei respective, după cum urmează: 

 
Categorie Punctaj 
Titluri emise pe termen mediu si lung 20  
Certificate de trezorerie cu discount 15 
 
iii) tranzactiile de tip repo, reverse repo, sell/buy-back, respectiv buy/sell-back, sunt 

excluse din calcul, precum şi toate tranzacŃiile de sens contrar derulate pe aceeasi 
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emisiune de titluri de stat si cu acelasi client, pentru care diferenŃa de pret este de maxim 
10 bp in pret 

iv) in scopul determinarii indicatorului pentru o anumita perioada, data de referinta luata in 
calcul va fi cea a decontarii tranzacŃiei. 

v) pentru tranzactiile cu titluri de stat in valuta calculele se vor efectua la cursul Bancii 
Nationale a Romaniei valabil in ziua decontarii tranzactiei respective.  

vi) coeficienŃii de ponderare sunt cei prezentaŃi la art. 6 
vii) tranzactiile realizate cu contrapartide, altele decat dealerii primari, vor avea atasat un 

coeficient de multiplicare de 2 ori mai mare decat cel aferent tranzactiilor derulate cu 
dealerii primari.  

viii) dealerul primar cu cel mai mare procentaj in cadrul unei categorii de titluri de stat 
primeste punctajul maxim aferent categoriei respective; toti ceilalti dealeri primari sunt 
punctati relativ fata de procentajul celui mai performant dealer, pentru fiecare categorie 
in parte. 

ix) dealerii primari care au un procentaj mai mic de 2% in cadrul unei categorii vor primi 0 
puncte la categoria respectiva. 

 
b. Numarul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat tranzactionate - 10 puncte 

i) reprezinta numarul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat emise pe termen mediu si 
lung pe piata locala, denominate in moneda nationala si/sau straina, tranzactionate in 
nume propriu de dealerul primar.  

ii) sunt luate in considerare doar acele serii de titluri unde valoarea tranzactionata in nume 
propriu reprezinta minim 2% din volumul total tranzactionat pe seria respectiva in 
cadrul zilei. 

iii) sunt excluse tranzactiile de tip repo/reverse repo, buy/sell-back, respectiv sell/buy-
back.. 

iv) dealerul primar cu cea mai buna performanta primeste 10 puncte; toti ceilati dealeri 
primari primesc intre 0 si 10 puncte relativ fata de performanta celui mai bine clasat 
dealer primar. 

 
 

c. Valoarea tranzactiilor reversibile realizate - 5 puncte 
i) se calculează ca raport intre valoarea tranzactiilor de tip repo, reverse repo, sell-buy back, 

buy-sell back realizate de dealerul primar in nume propriu si valoarea totala a 
tranzactiilor de acest tip derulate in perioada de calcul. 

ii) sunt excluse din calcul tranzactiile realizate in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, 
precum si operatiunile reversibile efectuate in cadrul aceleiasi zile. 

iii) in scopul determinarii acestui indicator pentru o anumita perioada, data de referinta 
luata in calcul va fi cea a decontarii primului pas al tranzactiei. 

iv) dealerul primar cu cea mai buna performanta primeste 5 puncte; toti ceilati dealeri 
primari primesc intre 0 si 5 puncte relativ fata de performanta celui mai bine clasat 
dealer primar. 
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SecŃiunea 3 Criterii calitative 
 
Art. 40 Evaluarea aspectelor calitative ale activitatii derulate de dealerii primari se realizeaza 
individual pentru fiecare dealer in parte si are la baza urmatoarele criterii: 
 
a.  Activitatea derulata pe piata primara si secundara - 5 puncte: 

i) contributia la derularea in siguranta a operatiunilor pe piata primara si secundara, precum 
si consistenta dintre opiniile exprimate si modalitatea de a actiona in cadrul 
operatiunilor derulate; 

ii) conformarea cu reglementarile legale privind piata primara si secundara a titlurilor de 
stat; 

iii) conformarea cu standardele de integritate si etica profesionala promovate de de 
Asociatia "A.C.I. Romania – Asociatia Pietelor Financiare" prin Codul Model de 
Conduita; 

iv) performanta operationala a activitatii desfasurate pe piata primara si secundara a 
titlurilor de stat. 

 
b. Activitatea de marketing si distributie a titlurilor de stat - 5 puncte: 

i) emiterea de rapoarte de analiza si cercetare pentru clienŃi privind piata titlurilor de stat, 
finantele publice  si situatia macroeconomica; 

ii) eforturile depuse pentru largirea si diversificarea bazei de clienti ce investesc in titluri de 
stat romanesti; 

iii) participarea la actiuni comune cu Ministerul FinanŃelor Publice privind promovarea 
titlurilor de stat (seminarii, conferinte, roadshows, etc). 

 
 
Art. 41 (1) Pozitionarea in clasamentul anual al  dealerilor primari, realizat in functie de 
performanta acestora, este criteriul dupa care se stabileste prelungirea valabilitatii statutului 
pentru urmatorul an calendaristic. 
 
(2) Comitetul de evaluare poate decide încetarea valabilităŃii statutului de dealer primar pentru 
dealerii care sa situeaza pe ultimele 2 locuri ale clasamentului şi/sau înlocuirea acestora cu alte 
entităŃi conform prevederilor art. 9 
 
Art. 42 (1) Criteriile de evaluare pentru potenŃialii noi dealeri primari se bazează numai pe 
activitatea derulată în nume propriu pe piaŃa primară şi secundară a titlurilor de stat respectând 
aceeaŃi modalitate de calcul ca şi în cazul dealerilor primari existenŃi, fiind excluse criteriile 
calitative. 
 
(2) In urma evaluării se va intocmi un clasament al potentialilor noi dealeri primari. 
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CAPITOLUL V 
SancŃiuni 
 
Art.43. În cazul nerespectării de către dealerii primari a prevederilor prezentului regulament, Banca 
NaŃională a României va aplica sancŃiuni în conformitate cu prevederile art.57 din Legea 
nr.312/2004 privind statutul Băncii NaŃionale a României. 
 
Art. 44  În situaŃia deschiderii procedurii de insolvenŃă şi/sau a nerespectării prevederilor art. 5 şi 
art. 6 din prezentul regulament, Banca NaŃională a României poate retrage calitatea de dealer primar 
şi/sau poate suspenda pe o perioadă de maxim 90 zile calendaristice dreptul de acces în nume 
propriu pe piaŃa primară. 
 
Art.45. (1) În cazul retragerii calităŃii de dealer primar, Banca NaŃională a României va lua 
următoarele măsuri :  
a) va interzice accesul pe piaŃa primară a titlurilor de stat de la data notificării privind deschiderea 
procedurii de insolvenŃă sau în orice alt caz de retragere a calităŃii de dealer primar, cu excepŃia 
ofertelor de cumpărare la licitaŃie/subscripŃie depuse anterior momentului primirii notificării 
respective ;  
b) va notifica ceilalŃi participanŃi, precum şi autoritatea de reglementare şi supraveghere 
competentă. 
 
(2) Retragerea dreptului de acces pentru societăŃile de servicii de investiŃii financiare se va face 
după consultarea cu Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare. 
 
 
CAPITOLUL VI 
Comisioane pentru operaŃiuni cu titluri de stat –  
 
Art. 46 (1) Nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca NaŃională a României pentru 
operaŃiunile cu titluri de stat este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul 
regulament. 
 
(2) Nivelul comisioanelor încasate de Banca NaŃională a României pentru operaŃiunile cu titluri de 
stat fac obiectul reevaluării anuale în conformitate cu reglementările în vigoare. Comisioanele 
aplicate operaŃiunilor cu titluri de stat pot fi modificate de Banca NaŃională a României prin 
Ordin/Circulară al/a Guvernatorului Băncii NaŃionale a României, publicate în Monitorul Oficial al 
României. 
 
 
CAPITOLUL VII  
DispoziŃii tranzitorii şi finale 
 
Art.47. InstituŃiile care deŃin calitatea de dealer primar la momentul intrării în vigoare a prezentului 
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regulament îşi menŃin această calitate, urmând a fi evaluaŃi pe baza noilor criterii începând cu anul 
2013. 
 
Art. 48 Dealerii primari vor colabora cu Ministerul Finantelor Publice, după cum urmează 
a. oferă consultanta Ministerului Finantelor Publice, respectiv furnizează date si analize privind 
conditiile de piata, incluzand feedbackul primit din partea clientilor;  
b. asigură accesul la rapoartele de analiza emise de propriile departamente de cercetare cu 
relevanta in privinta pietei titlurilor de stat si a activitatii de administrare a datoriei publice: 
rapoarte privind politica monetara, situatia macroeconomica si financiara, piata instrumentelor cu 
venit fix, strategii de alocare pe plase de active, etc., atat la nivel local cat si international; 
c. încurajează schimbul de informatii, resurse tehnice si umane pe teme precum administrarea 
portofoliului,  tehnici de administrare a riscului, etc.; 
d. oferă  recomandari privind amendamente legislative; 
e. colaborează in alte operatiuni de administrare a datoriei publice derulate de Ministerul 
Finantelor Publice; 
f. oferă cotatii pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate. 
 
Art.49. Dealerii primari au obligaŃia de a prezenta Băncii NaŃionale a României orice informaŃii 
şi/ sau documente solicitate, în legatură cu activitatea derulată pe această piaŃă.  
 
 
Art. 50  Dealerii primari care se situeaza in mod constant in topul clasamentului:  
a) vor primi punctaj maxim pentru criteriul referitor la activitatea pe piata primara pentru selectia 
lead managerului sau book runnerului pentru emisiunile realizate pe pietele externe.  
b) vor fi invitaŃi să participe la roadshow-uri alaturi de reprezentanti ai BNR si/sau MF 
c) vor fi invitaŃi să participe la consultari pe teme privind strategia de administrare a datoriei 
publice sau politica de emisiune. 
d) vor putea primi premii anuale decernate de ACI pentru recunoasterea performantelor 
e) vor beneficia de alte activitati de promovare (Bloomberg, conferinte, etc) 
 
Art.51. (1) Banca NaŃională a României, în calitate de agent al Ministerului FinanŃelor Publice, va 
încuraja înfiinŃarea de asociaŃii profesionale în scopul ridicării standardelor profesionale, stabilirea 
şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea operaŃiunilor pe piaŃa 
primară a titlurilor de stat. 
 
(2) Codurile de conduită avizate de Banca NaŃionala a României sunt obligatorii pentru participanŃii 
pe piaŃa primară.  
 
Art. 52 In situatia in care se produc modificari in structura dealerilor primari în perioada evaluată, 
cu implicatii asupra capacitatii de finantare a Ministerului FinanŃelor Publice, Comitetul de evaluare 
poate decide acceptarea unor noi dealeri primari inaintea perioadei standard prevazuta la art. 7, in 
conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament 
 
Art.53. Banca NaŃională a României, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului Regulament, va emite Norme tehnice în aplicarea acestuia. 
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Art.54. (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013 
 
(2) Prezentul Regulament va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I. 
 
 
Banca NaŃională a României 
 

Mugur Isărescu 
 

Guvernator                                   
                                                                               

           Avizat, 
 
                                                                               

                                                 Ministerul Finan Ńelor Publice 
   
                                                                               

                                                 Florin Georgescu   
    
                                                                               

                                                 Ministrul finan Ńelor publice  
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 ANEXĂ 

 
 
 

 
    COMISIOANELE 

încasate de Banca NaŃională a României pentru serviciile aferente 
operaŃiunilor cu titluri de stat derulate pe piaŃa primară  

     
 

Denumirea 

Nivelul comisionului 

- lei - 

Comision de analiză a documentaŃiei depusă de instituŃiile 

solicitante în vederea obŃinerii calităŃii de dealer primar inclusiv  în 

cazul fuziunii sau divizării în care e implicat cel puŃin un dealer 

primar                                                              

100 

(similar comision atestare 

operatori SaFIR) 

Fişa specimenelor de semnături 22  

(actualizarea comisionului 

existent de 16.5) 

Comision privind înregistrarea clienŃilor dealerilor primari pentru 

accesul acestora pe  piaŃa primară 

10 

(similar comision 

administrare detalii 

participant SaFIR) 

 


