
Anexa nr.1  

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

    

 

ACORD 

cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat    

    

   mun. Chişinău                                                                               „___”_____________ 20__  

 
 

Părțile prezentului acord: 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (în continuare Ministerul Finanțelor), acţionând în 

calitate de emitent al valorilor mobiliare de stat, în persoana _______________________________ şi  
                                                                                                                                  (numele, prenumele, funcţia)                                                              
banca ___________________________________________________, denumită în continuare dealer                     
                                                    (denumirea completă a băncii) 

primar, în persoana ____________________________________, au încheiat prezentul acord privind  
                                                   (numele, prenumele, funcţia) 

 următoarele. 

 

I. OBIECTUL ACORDULUI 

1.1. Prezentul acord reglementează relațiile dintre Ministerul Finanțelor şi dealerul primar în 

procesul plasării pe piața primară și tranzacționării pe piața secundară a valorilor mobiliare de stat în 

formă de înscriere în cont (în continuare VMS) emise de către Ministerul Finanțelor în numele 

Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare. 

1.2. Prin prezentul acord, Ministerul Finanțelor atribuie băncii ____________________calitatea  
                                                                                                                     (denumirea băncii) 

de dealer primar, iar dealerul primar se angajează să participe la licitațiile de plasare a VMS pe piaţa 

primară şi să contribuie la asigurarea lichidității VMS pe piaţa secundară. 

1.3. Părţile la acord se obligă să-şi onoreze cu maximă diligenţă obligaţiile ce le revin în virtutea 

acordului, precum şi a prevederilor Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi 

răscumpărarea VMS în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea nr._________ din 

____________ (în continuare regulament). 

 

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MINISTERULUI FINANȚELOR  

 Ministerul Finanțelor este în drept: 

2.1. Să determine, să modifice şi să publice pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor lista 

dealerilor primari. 

2.2. Să monitorizeze şi să evalueze activitatea dealerului primar şi conformarea acestuia 

obligațiilor stabilite la punctul 21 din regulament. 

2.3. Să solicite informaţii şi explicaţii de la dealerul primar în următoarele situaţii (fără a se limita 

la acestea):  

2.3.1. dacă Ministerul Finanțelor consideră că activitatea dealerului primar sau indicatorii de 

performanţă, reputaţia acestuia au prejudiciat sau ar putea prejudicia plasarea pe piaţa primară sau 

tranzacţionarea pe piaţa secundară a VMS, încrederea investitorilor şi funcţionarea pieţei VMS;  

2.3.2. dacă Ministerul Finanțelor a constatat că dealerul primar nu îndeplineşte condiţiile 

prezentului acord; sau  

2.3.3. dacă dealerul primar anunţă cotaţii pe piaţa secundară a VMS şi le tranzacţionează la 

preţuri care diferă semnificativ de preţurile de piaţă la momentul respectiv. 

2.4. Să suspende calitatea de dealer primar în cazul în care se constată abateri de la prevederile 

regulamentului cu notificarea prealabilă în scris a dealerului primar cu 10 zile lucrătoare. 
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2.5. În funcție de gravitatea încălcării, să suspende calitatea de dealer primar fără notificare 

prealabilă, cu informarea în scris a dealerului primar în termen de 2 zile lucrătoare de la suspendare.  

2.6. Să informeze Banca Națională, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare şi ceilalţi 

dealeri primari despre suspendarea/rezilierea acordului. 

2.7. Să nu admită dealerul primar la una sau mai multe licitaţii ulterioare în cazul neconformării 

acestuia prevederilor de la punctele 17 și 86 din regulament.    

 

Ministerul Finanțelor se obligă: 

2.8. Să anunțe dealerului primar calendarul desfășurării licitațiilor de vânzare a VMS în formă de 

înscriere în cont. 

2.9. Să anunțe dealerii primari despre obligațiile minime de cotare zilnică pe platforma unică de 

tranzacționare. 

2.10. Să informeze participanții pe piață cu privire la metodologia de evaluare a performanței 

dealerilor primari conform anexei nr.9 la regulament.  

2.11. Să asigure un tratament imparțial şi echitabil tuturor dealerilor primari atât în ce priveşte 

disponibilitatea informaţiei, cât şi evaluarea performanţelor acestora. 

  

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DEALERULUI PRIMAR 

 

Dealerul primar se obligă: 

3.1. Să acţioneze ca intermediari între emitent şi investitori la distribuirea VMS şi facilitarea 

extinderii bazei de investitori. 

3.2. Să asigure lichiditatea pieţei prin promovarea tranzacţionării VMS pe piaţa secundară. 

3.3. Să adjudece în nume și în cont propriu minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către 

Ministerul Finanțelor, aferentă emisiunilor de VMS în perioada evaluată. 

3.4. Valoarea ponderată a VMS adjudecate în nume și în cont propriu, calculată în baza 

coeficienților de multiplicare stipulați în anexa nr.9 la regulament, să fie minimum 2% din totalul 

valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanțelor, aferentă emisiunilor de VMS în perioada 

evaluată. 

3.5. Să contribuie la crearea lichidității pieței secundare a VMS, efectuând trimestrial tranzacții 

în nume și în cont propriu minimum 3% din volumul total al tranzacțiilor de vânzare/cumpărare 

efectuate cu VMS în trimestrul precedent de către toţi dealerii primari (cu excepția operațiunilor de 

piață monetară ale Băncii Naționale).  

3.6. Să îndeplinească cumulativ condițiile minime de cotare zilnică în platforma unică de 

tranzacționare, stabilite la punctul 100 al regulamentului. 

3.7. Să aplice masuri corespunzătoare la executarea ordinelor din contul clienţilor, care să 

asigure executarea imediată şi prioritară a ordinelor clienţilor în raport cu cele în nume şi în cont 

propriu.  

3.8. Să informeze investitorii despre licitaţiile de vânzare a VMS prin afişarea în sediile băncii 

şi ale sucursalelor unde au acces clienţii a comunicatelor privind plasarea VMS, precum şi a 

rezultatelor licitaţiilor precedente.  

3.9. Să accepte ordinele clienților de cumpărare a VMS la licitație (pentru sesiunea competitivă 

și sesiunea ordinară necompetitivă destinată clienților) până la sfârşitul zilei de lucru din ajunul 

licitaţiei.  

Ordinele clienților pot fi acceptate şi în ziua desfăşurării licitaţiei, în cazul în care dealerii 

primari consideră că acestea vor putea fi prelucrate până la ora limită stabilită pentru recepţionarea 

ofertelor dealerilor primari de către Banca Naţională prin intermediul BAS. 

3.10. Să accepte ordinele clienţilor de cumpărare sau de vânzare a VMS în scris, perfectate 

conform modelului de la anexa nr.8 din regulament sau într-un alt mod agreat de părţi (prin telefon, 

în formă electronică sau prin poșta securizată).  
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3.11. Să stabilească prin relaţii contractuale drepturile şi obligaţiile fiecărui client, termenul şi 

modul efectuării plăţilor aferente tranzacţiilor cu VMS, în funcţie de nivelul de toleranţă al riscului la 

care se expun. 

3.12. Să efectueze operaţiuni pe contul unui client, doar dacă există o dispoziție în acest sens 

din partea clientului, perfectată și transmisă conform cerințelor punctului 3.10. din prezentul acord. 

3.13. Să ramburseze clienţilor mijloacele băneşti rezervate pentru procurarea VMS la licitaţii, în 

suma ofertelor necâştigătoare, cel târziu în prima zi lucrătoare următoare după anunţarea de către 

Banca Naţională a rezultatelor licitaţiei. 

3.14. Să efectueze repartizarea corectă a VMS adjudecate la licitaţii pentru ordinele clienţilor 

neexecutate integral, conform procentului de alocare proporţională stabilit la licitaţie.  

3.15. Să înregistreze în conturile curente ale clienţilor suma pentru VMS răscumpărate/suma 

dobânzilor aferente la data scadenţei VMS/data plăţii dobânzii, după primirea mijloacelor bănești 

respective de la Ministerul Finanțelor. 

3.16. Să recepţioneze ordinele clienţilor de cumpărare/vânzare a VMS pe piaţa secundară şi să 

întreprindă măsurile necesare pentru a asigura executarea acestora la rate ale dobânzilor comparabile 

cu cele stabilite pe piaţă.  

3.17. Să notifice clientul în scris, prin fax sau prin alte căi de comunicaţie agreate de părţi 

despre executarea sau neexecutarea ordinelor acestuia în termen rezonabil. 

3.18. Să organizeze deservirea clienţilor la efectuarea operaţiunilor cu VMS, inclusiv prin 

sucursalele băncii. 

3.19. Să îndeplinească condițiile de acces pe piața primară a VMS și obligațiile stabilite la 

punctele 19 și 21 din regulament. 

3.20. Să susţină dezvoltarea pieţei VMS şi să participe activ la licitaţiile de plasare a VMS. 

3.21. Să depună la licitaţii oferte competitive care corespund condiţiilor existente pe piaţa VMS. 

3.22. Să participe la sesiunile competitive, la sesiunile ordinare necompetitive și cele special 

necompetitive, prin transmiterea de oferte în nume și în cont propriu. 

3.23. Să accepte ordinele clienţilor de cumpărare a VMS pe piaţa primară în conformitate cu 

limitele de înaintare a ofertelor indicate în comunicatul privind plasarea VMS. 

3.24. Să ţină în permanenţă evidenţa strictă şi corectă a drepturilor patrimoniale ale clienţilor săi 

asupra VMS, să asigure confidenţialitatea despre deţinători şi tranzacţiile cu VMS. 

3.25. Să activeze în calitate de market-maker pe piaţa VMS prin publicarea, zilnic, a cotațiilor 

de cumpărare și de vânzare conform prevederilor regulamentului și să încheie tranzacția pe piața 

secundară la prețul cotat și în limita volumului oferit, în cazul în care a afișat/acceptat o cotație fermă. 

3.26. Să prezinte regulat la Ministerul Finanțelor diverse rapoarte şi informaţii cu privire la 

VMS, inclusiv cu privire la tendinţele pieţei, nivelul preţurilor şi poziţiile fiecărui tip de VMS în 

conformitate cu cerinţele stabilite de Ministerul Finanțelor. 

3.27. În cazul suspendării sau rezilierii de către Ministerul Finanțelor al prezentului acord, să 

comunice despre acest fapt clienţilor săi în decurs de 10 zile de la data informării de către Ministerul 

Finanțelor despre suspendarea sau rezilierea acordului. 

3.28. Să respecte prevederile actelor normative aplicabile la plasarea VMS pe piaţa primară și 

la efectuarea tranzacţiilor pe piaţa secundară, să aloce resurse suficiente pentru a asigura respectarea 

angajamentelor sale în temeiul prezentului acord. 

 

Dealerul primar este în drept: 

3.29. Să participe la plasarea primară a VMS. 

3.30. Să respingă ordinele de cumpărare a VMS, în cazul în care clientul le perfectează 

incorect. 

3.31.Să anunțe public propria decizie de reziliere a prezentului acord. 

IV. TERMENELE ŞI CONDIŢIILE ACŢIUNII  

ŞI ÎNCETĂRII ACORDULUI 

         Prezentul acord intră în vigoare la data semnării și acționează pe o perioadă nedefinită de timp. 
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4.1. Acordul poate fi reziliat: 

 în cazul retragerii de către Banca Naţională a licenţei privind desfăşurarea activităţilor 

financiare; 

 la cererea dealerului primar, cu condiția notificării prealabile a Ministerului Finanțelor în 

termen de 30 zile.  

4.2. Rezilierea prezentului acord la cererea dealerului primar poate fi efectuată numai după 

transferarea de către Depozitarul central a tuturor VMS din portofoliile clienţilor spre evidenţă şi 

deservire altui dealer primar. 

4.3. Ministerul Finanțelor va înştiinţa dealerul primar despre intenţiile de a completa şi de a 

modifica prezentul acord cu 30 de zile înainte de data perfectării acordului adițional. Completările şi 

modificările la prezentul acord se perfectează printr-un acord adițional al părților. 

 

V. LITIGIILE ŞI DIVERGENŢELE PĂRŢILOR 

5.1. Divergenţele apărute în procesul executării condițiilor prezentului acord se examinează de 

către părţi în scopul adoptării deciziilor reciproc acceptabile. 

5.2. Litigiile şi divergențele apărute în cursul executării prezentului acord se soluţionează în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.  

Prezentul acord este întocmit în două exemplare, cu aceeaşi forţă juridică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 

__________________________ 
(adresa Ministerului Finanțelor)                                                              

 

__________________________ 
             (cod fiscal – IDNO) 

 

_______________________________                                
(numele, prenumele, funcția, semnătura)                                                                    

 

L .Ş.                                                                              

 

 

Dealerul primar 

___________________________ 
(denumirea şi adresa dealerului primar) 

 

_______________________________ 

          (cod fiscal – IDNO) 

______________________________ 
(numele, prenumele, funcția, semnătura) 
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Anexa nr.2  

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

 

 

 

Banca Națională a Moldovei 

Ministerul Finanțelor 
 

 

 

Dealerul primar:                                             ___________________ 

Adresa:                                                           ___________________ 

Telefon:                                                         ____________________ 

Fax:                                                                ____________________ 

 

 

 

LISTA PERSOANELOR DESEMNATE ȘI ÎNREGISTRATE ÎN BLOOMBERG 

 

Nr. d/o Numele, 

prenumele 

Codul UUID E-mail Sistemul 

(BAS/E-Bond) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

Persoanele sus-indicate sunt autorizate să transmită oferte la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare 

de stat prin intermediul BAS și să efectueze tranzacții pe piața secundară prin E-Bond până când 

prezenta notificare va fi modificată sau anulată de către dealerul primar în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în 

formă de înscriere în cont. 

 

 

 

Persoana responsabilă a dealerului primar  

                                                                           ________________________________ 
                                                                                                       (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr.3    

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 

COMUNICAT   

privind plasarea valorilor mobiliare de stat 

 

Ministerul Finanţelor propune spre plasare valori mobiliare de stat în sumă de ______________________ lei. 
                                                                                                                                             (în cifre) 

Valorile mobiliare de stat vor fi plasate pe piaţa primară la licitaţiile care vor fi desfăşurate la Banca Naţională a Moldovei la 

„___”____________20__. 

Ofertele de cumpărare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de Banca Naţională a Moldovei de la dealerii primari autorizați să participe 

la licitațiile de vânzare a valorilor mobiliare de stat emise în formă de înscriere în cont. 

Limita de înaintare a ofertelor la licitație în contul propriu al unui dealer primar sau al unui client pentru valorile mobiliare de stat cu același cod 

ISIN constituie   ___________________________. 
                            (se indică în cazul în care este stabilită) 

Ordinele clienților (investitorilor) de procurare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepționate de către dealerii primari autorizaţi de Ministerul 

Finanțelor. 

ELEMENTELE EMISIUNII VALORILOR MOBILIARE DE STAT 

 
Tipul VMS Termenul de  

circulaţie al VMS 

Codul ISIN Valoarea nominală 

a unei VMS (lei) 

Volumul indicativ 

al emisiunii  

(mil. lei) 

Condiţiile de 

vânzare 

Data decontării   Data scadenţei 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        
 

Persoana responsabilă a  

Ministerului Finanțelor ______________________________ 
                                              (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr.4   

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea 

 valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

 

MINISTERUL FINANŢELOR 

 

COMUNICAT   

privind plasarea valorilor mobiliare de stat 

Ministerul Finanţelor propune spre plasare valori mobiliare de stat în sumă de ______________________ lei. 
                                                                                                                                               (în cifre) 

Valorile mobiliare de stat vor fi plasate pe piaţa primară la licitaţiile care vor fi desfăşurate la Banca Naţională a Moldovei la 

„___”____________20__. 

Ofertele de cumpărare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de Banca Naţională a Moldovei de la dealerii primari autorizați să participe 

la licitaţiile de vânzare a valorilor mobiliare de stat emise în formă de înscriere în cont. 

Limita de înaintare a ofertelor la licitație în contul propriu al unui dealer primar sau al unui client pentru valorile mobiliare de stat cu același cod 

ISIN constituie  ___________________________. 
                            (se indică în cazul în care este stabilită) 

Ordinele clienţilor (investitorilor) de procurare a valorilor mobiliare de stat vor fi recepţionate de către dealerii primari autorizaţi de Ministerul 

Finanțelor. 

ELEMENTELE EMISIUNII VALORILOR MOBILIARE DE STAT 

 
Tipul VMS Termenul 

de 

circulație 

al VMS 

Codul 

ISIN 

Valoarea nominală 

a unei VMS (lei) 

Volumul 

indicativ al 

emisiunii  

(mil. lei) 

Condiţiile 

de vânzare 

Rata anuală a dobânzii 

pentru OS cu dobânda 

fixă/Rata anuală 

variabilă pentru 

calcularea primului 

cupon la OS cu dobânda 

flotantă 1 

(%) 

Mărimea 

maximală a  

marjei 

acceptate 

pentru OS cu 

dobânda 

flotantă  

(p.p.) 

Data 

decontării   

Data scadenţei Termenele de 

achitare a 

dobânzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           
1 Rata anuală variabilă – rata medie la bonurile de trezorerie, calculată conform Condiţiilor de plasare, circulaţie şi răscumpărare a OS cu dobânda flotantă. Ratele anuale variabile pentru calcularea 

următoarelor cupoane vor fi anunţate prin comunicatele Ministerului Finanţelor cu cinci zile înainte de începerea perioadei cuponului respectiv. 

Persoana responsabilă a Ministerului Finanțelor ______________________________ 
                                                                                       (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr. 5 

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea 

 valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

 

 

 

COMUNICAT  

  

Ministerul Finanțelor comunică, că rata anuală a dobânzii ce va fi aplicată pentru 

calcularea mărimii cuponului, aferent obligaţiunilor de stat cu dobânda flotantă cu codul ISIN 

_________, emise la data ___________, ce urmează să fie plătit la data __________, constituie 

_________% (rata medie la bonurile de trezorerie de ____zile ____% plus marja _____ p.p.) 

 

 

 

Persoana responsabilă a 

Ministerului Finanțelor     _________________________________________  
                                                                    (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr. 6 

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

 

 

 

Banca Națională a Moldovei 

 

 

DECIZIE  

cu privire la alocarea valorilor mobiliare de stat 

 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova stabilește parametrii de adjudecare a valorilor 

mobiliare de stat la licitația(ile) de plasare a VMS din ______________, după cum urmează: 

 

Codul 

ISIN 

Termenul 

de 

circulație al 

VMS 

(zile) 

Prețul 

minim 

acceptat / 

marja 

maximă 

acceptată  

(lei/p.p.) 

 

Volumul VMS adjudecate la 

valoarea nominală 

 (lei) 

Derularea sesiunii 

ordinare 

necompetitive 

destinată dealerilor 

primari (Da/Nu) 
În sesiunea 

competitivă  

 

În sesiunea 

ordinară 

necompetitivă 

destinată 

clienților  

Total  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

Persoana responsabilă a Ministerului Finanțelor 

__________________________________________ 
                        (funcția, numele, prenumele) 
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Anexa nr.7   

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea  

valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

 

                 

 

Denumirea dealerului primar 

 

 

Lista investitorilor  

care au procurat VMS la licitația de vânzare a VMS din „___”__________20__ 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

persoanei juridice /  

numele, prenumele 

persoanei fizice 

Numărul de 

identificare de stat-

codul fiscal (IDNO) / 

numărul şi seria 

buletinului de 

identitate / țara de 

reședință1 

Codul ISIN al 

valorilor 

mobiliare 

Volumul VMS 

procurate, la  

valoarea 

nominală 

(lei) 

 

Cota în 

volumul  

VMS plasate 

cu același 

ISIN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

              1  
Informația privind țara de reședință se completează numai pentru investitorii nerezidenți 

 

 

                    Persoana autorizată  __________________________ 
                                                                             (numele, prenumele) 

                                   Data şi ora expedierii _________________________ 

                                                                          DD LL AAAA OO:MM   
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Anexa nr.8 

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea 

 valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

 

  

Dealerul primar _________________________ 

Adresa sediului___________________________ 

Telefon__________________________________ 

Fax_____________________________________ 

  

 

ORDIN DE CUMPĂRARE A VALORILOR MOBILIARE DE STAT 

 

Data licitației                                                       _____________________________ 

Termenul de circulație sau codul ISIN             _____________________________ 

Numărul ordinului                                              _____________________________ 

Data şi ora recepționării ordinului                    _____________________________ 

 

 

Preţul propus (%) / 

Marja propusă (p.p)1 
Cantitatea VMS 

(unităţi) 

 

  

  

  

 Total 
                   1 Se indică pentru sesiunile competitive 

 

INVESTITORUL: 

 

Numele, prenumele                                          _____________________________ 
                                                                              (se indică în cazul persoanelor fizice) 

Denumirea                                                        _____________________________ 
                                                                              (se indică în cazul persoanelor juridice) 

Adresa sediului / domiciliului                        _____________________________     

Telefon de contact                                           _____________________________ 

Numărul contului bancar                               _____________________________ 

Banca                                                                _____________________________   

 

 

Declar pe propria răspundere că suma totală a ordinelor de procurare a VMS la valoarea 

nominală la această licitaţie nu depășește limita de înaintare a ofertelor anunțată în 

comunicatul privind plasarea valorilor mobiliare de stat.  

 

Pentru persoana juridică:                           ___________________________ 
                                                                       (funcția, numele, prenumele, semnătura)    
 

                                                                         

 

Pentru persoana fizică:                               _____________________________ 
                                                                               (numele, prenumele, semnătura) 
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Anexa nr.9 

la Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea 

 valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont 

 

     

Evaluarea performanței dealerilor primari  

 

1.  Ministerul Finanțelor monitorizează în permanență și efectuează evaluări trimestriale, 

de natură statistică, rezultatele urmând a fi comunicate fiecărui dealer primar. 

2. Evaluarea performanţei dealerilor primari are la bază următoarele criterii: 

1) activitatea pe piaţa primară - 45 de puncte;  

2) activitatea pe piaţa secundară - 40 de puncte;  

3) criterii calitative - 15 puncte.  

3. Rezultatul final obţinut de fiecare dealer primar se determină prin însumarea punctajelor 

obţinute la fiecare dintre cele trei criterii, iar clasamentul se stabileşte prin ierarhizare în ordine 

descrescătoare după punctajul obţinut. Numărul maxim de puncte ce poate fi realizat de un dealer 

primar este 100.  

În scopul efectuării calculelor pentru obţinerea valorilor ponderate, coeficienţii de 

multiplicare se stabilesc după cum urmează: 

Maturitate * (ani) 0-1 >2-3 >4-5 >6-7 

Coeficient 1 2 3 4 

*Pentru piața primară, maturitatea aferentă VMS nou emisă o reprezintă maturitatea inițială a VMS, iar 

pentru emisiunile redeschise se ia în calul maturitatea reziduală a acestora; pentru piața secundară se ia în calcul 

maturitatea reziduală a VMS. 
Ministerul Finanțelor poate opera modificări asupra coeficienților de multiplicare în 

funcţie de evoluţia condiţiilor de piaţă sau pe măsura introducerii unor noi categorii de 

instrumente de finanţare. Modificările coeficienților de multiplicare vor fi anunţate cu cel puţin 3 

luni înainte de implementarea acestora. 

4. La întocmirea evaluărilor, valorile utilizate sunt următoarele:  

1) în cazul BT și OS, volumul adjudecat la valoarea nominală;  

2) în cazul tranzacțiilor de pe piața secundară, valoarea de decontare a tranzacțiilor. 

5. Evaluarea activităţii desfăşurate de dealerii primari pe piaţa primară are la bază următorii 

indicatori:  

1) ponderea în valoarea totală adjudecată a VMS pe termen mediu şi lung – 20 de 

puncte:  

a) se calculează ca raport între valoarea ponderată a OS adjudecate în nume și în cont 

propriu de dealerul primar şi totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanţelor, 

aferentă emisiunilor de OS, emise pe piaţa primară; 

b) în cazul în care niciun dealer primar nu obţine un procentaj mai mare sau egal cu 10%, 

primul clasat primeşte 20 de puncte, iar toţi ceilalţi dealeri primesc între 0 şi 20 de puncte, 

rotunjite cu două cifre după virgulă, raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar;  

c) în cazul în care unul sau mai mulţi dealeri primari obţin un procentaj mai mare sau egal 

cu 10%, toţi cei care depăşesc nivelul de 10% vor primi 20 de puncte; ceilalţi dealeri primari vor 

primi între 0 şi 20 de puncte, rotunjite cu două cifre după virgulă, raportat la valoarea ce 

corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate;   

d) dealerii primari care obţin un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, 

conform punctului 21 subpunctul 4) din regulament, nu vor primi niciun punct;  

2) ponderea în valoarea totală adjudecată a VMS pe termen scurt - 15 puncte:  
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a)  se calculează ca raport între valoarea ponderată a BT adjudecate în nume și în cont 

propriu de dealerul primar şi totalul valorii ponderate adjudecate de Ministerul Finanţelor, 

aferentă BT emise pe piaţa primară;  

b) în cazul în care nici un dealer primar nu obţine un procentaj mai mare sau egal cu 10%, 

primul clasat primeşte 15 puncte, iar toţi ceilalţi dealeri primesc între 0 şi 15 puncte, rotunjite cu 

două cifre după virgulă,  raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar;  

c) în cazul în care unul sau mai mulţi dealeri primari obţin un procentaj mai mare sau egal 

cu 10%, toţi cei care depăşesc nivelul de 10% vor primi 15 puncte; ceilalţi dealeri primari vor 

primi între 0 şi 15 puncte, rotunjite cu două cifre după virgulă, raportat la valoarea ce corespunde 

cu 10% din totalul valorii adjudecate;  

d) dealerii primari care obţin un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, 

conform punctului 21 subpunctul 4) din regulament, nu vor primi niciun punct;  

3)  rata de acceptare a ofertelor competitive - 5 puncte:  

a)  se calculează ca medie aritmetică, la nivelul perioadei analizate, a ratelor de acceptare 

înregistrate la fiecare dintre licitaţiile de VMS organizate în perioada respectivă;  

b) ratele de acceptare înregistrate la fiecare dintre licitaţiile de VMS reprezintă raportul 

dintre valoarea nominală adjudecată în nume și în cont propriu aferentă ofertelor de cumpărare 

competitive şi totalul ofertelor de cumpărare competitive subscrise în nume și în cont propriu în 

cadrul emisiunii;  

c) dealerul primar care înregistrează cea mai mare rată de acceptare a ofertelor competitive 

plasate va primi 5 puncte; ceilalți dealeri primari vor primi între 0 şi 5 puncte, rotunjite cu două 

cifre după virgulă,  raportat la performanta celui mai bine clasat dealer primar;  

4)  regularitatea adjudecării într-un procent de minimum 3% la emisiunile de VMS - 
5 puncte:  

a)  sunt luate în considerare toate emisiunile de VMS plasate de Ministerul Finanţelor pe 

piaţa primară în perioada analizată, în care dealerul primar a adjudecat în nume și în cont propriu 

minimum 3% din valoarea totală adjudecată de către Ministerul Finanţelor aferentă respectivei 

emisiuni de VMS;  

b)  punctajul maxim este obţinut de dealerul primar care a adjudecat în nume propriu 

minimum 3% din valoarea totală adjudecată de către Ministerul Finanţelor la toate emisiunile de 

VMS organizate în perioada analizată; în caz contrar, dealerii primari sunt evaluaţi în mod 

relativ, raportând numărul de emisiuni în care au întrunit criteriul de mai sus la numărul total de 

emisiuni de VMS organizate în perioada analizată.  

6. Evaluarea activităţii desfăşurate de dealerii primari pe piaţa secundară are la bază 

următorul indicator: 

1) ponderea totală a tranzacțiilor cu VMS derulate pe piața secundară - 40 puncte: 

a) se calculează ca raport între valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor de vânzare 

și cumpărare cu VMS efectuate în nume și în cont propriu pe piața secundară și totalul valorii de 

decontare ponderate a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu VMS derulate pe piața secundară 

în perioada analizată; 

b) calculul se efectuează separat pentru fiecare tip de VMS, prin raportare la volumul total 

de tranzacționare aferent fiecărui tip, după cum urmează: 

Tipul VMS Punctaj 

Bonuri de trezorerie 15 

Obligațiuni de stat 25 

c) în scopul determinării indicatorului pentru o anumită perioadă, data de referință luată în 

calcul va fi cea a decontării tranzacției; 

d) coeficienții de ponderare sunt cei prevăzuți la punctul 3 al prezentei anexe; 

e) dealerul primar cu cel mai mare procentaj în cadrul unui tip de VMS primește punctajul 

maxim aferent tipului respectiv, toți ceilalți dealeri primari sunt punctați raportat la procentajul 

celui mai performant dealer, pentru fiecare tip în parte; 
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f) dealerii primari care au un procentaj mai mic de 3% în cadrul unui tip de VMS nu vor 

primi nici un punct la tipul respectiv. 

7. Evaluarea aspectelor calitative ale activităţii derulate de dealerii primari se realizează 

individual pentru fiecare dealer şi are la bază următoarele criterii:  

1) activitatea derulată pe piaţa primară şi secundară - 10 puncte:  

a) contribuția la derularea în siguranță a operațiunilor pe piața primară şi secundară, 

precum şi corelarea opiniilor exprimate cu modalitatea de a acționa în cadrul operațiunilor 

derulate;  

b) conformarea cu reglementările legale privind piaţa primară şi secundară a VMS; 

c) respectarea obligațiilor de cotare pe piața secundară. 

2) activitatea de marketing şi distribuție a VMS - 5 puncte: 

a) eforturile depuse pentru lărgirea şi diversificarea bazei de clienți ce investesc în VMS;  

b) participarea la acțiuni comune cu Ministerul Finanțelor privind promovarea VMS 

(seminare, conferințe, mese rotunde etc.).  

c) aducerea la cunoștința investitorilor potențiali a informației despre piața VMS prin 

afișarea în sediile băncii și ale sucursalelor unde au acces clienții a comunicatelor privind 

plasarea VMS și a comunicatelor privind rezultatele licitațiilor, precum și a altor informații ce țin 

de piața primară și/sau secundară a VMS. 

8. Dealerii primari vor fi evaluați anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru 

anul calendaristic precedent, urmărindu-se îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul 

regulament. 

9. Evaluarea anuală se realizează respectând aceeaşi metodologie ca şi la cea trimestrială, 

însă utilizând adjudecările pe piaţa primară şi tranzacţiile pe piaţa secundară efectuate pe 

parcursul întregului an, nu cumulând punctajele obţinute de dealerii primari în fiecare trimestru. 

10.  Rezultatele evaluării anuale sunt publicate pe pagina web oficială a Ministerului 

Finanțelor. 

11. Poziţionarea în clasamentul anual al dealerilor primari, realizat în funcţie de 

performanţa acestora, este criteriul după care se stabilește prelungirea valabilității statutului de 

dealer primar.  

12. Ministerul Finanțelor poate decide încetarea valabilității statutului de dealer primar 

pentru dealerii care se situează pe ultimele două locuri ale clasamentului. 

13. Ministerul Finanțelor, în conformitate cu criteriile de selectare a băncilor în calitate de 

dealeri primari şi de evaluare a performanței lor, determină şi modifică lista dealerilor primari, 

care se publică pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale. 

 

 


