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DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
(1) Prezentul regulament stabileşte reguli privind organizarea şi funcţionarea S.C. SIBEX – SIBIU
STOCK EXCHANGE S.A., atributiile departamentelor societatii precum si proceduri de lucru,
supraveghere si control in cadrul societatii.
(2) Termenii şi expresiile folosite pe parcursul prezentului regulament au semnificaţia dată în legile
şi reglementările pieţei de capital în vigoare.
(3) Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Codului de conduita etica al
societatii.
(4) Pe parcursul prezentului regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) SIBEX sau societatea - S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. ;
b) CNVM - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
c) intermediari - societăţile de servicii de investiţii financiare, firmele de investiţii şi
instituţiile de credit înscrise în Registrul public al C.N.V.M. şi care tranzacţionează pe
pieţele reglementate şi/sau pe sistemele alternative de tranzacţionare administrate de S.C.
SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. ;
d) Participanţi - intermediarii şi traderii înscrişi în Registrul public al C.N.V.M. şi în
Registrul Participanţilor, care tranzacţionează pe pieţele reglementate şi/sau pe sistemele
alternative de tranzacţionare administrate de S.C. SIBEX– SIBIU STOCK EXCHANGE
S.A. ;
e) Casa de compensatie agreata - entitate constituită şi autorizată de C.N.V.M. în
condiţiile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 privind
autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensaţie şi contrapărţilor
centrale, cu modificările şi completările ulterioare, cu care S.C. SIBEX S.A. se află în
relaţii contractuale;
f) Depozitarul central agreat — entitate constituită şi autorizată de C.N.V.M. în
condiţiile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 privind
autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensaţie şi contrapărţilor
centrale, cu modificările şi completările ulterioare, cu care S.C. SIBEX– SIBIU STOCK
EXCHANGE S.A. se află în relaţii contractuale;
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TITLUL I
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SIBEX
CAPITOLUL I
Directorii SIBEX
Art. 2
(1) Conducerea efectivă a SIBEX este asigurată de către Directorul General şi Directorii Generali
Adjuncti, care pot fi numiţi şi conducători de către Consiliul de Administraţie în conformitate cu
reglementările C.N.V.M.
(2) Consiliul de Administraţie al SIBEX numeşte Directorul General şi Directorii Generali
Adjuncti, ale căror atribuţii sunt stabilite prin Regulamentele societăţii, prin decizia de numire şi
contractul de mandat.
(3) Consiliul de Administraţie al SIBEX stabileşte atributiile si remuneraţiile Directorului General
şi ale Directorilor Generali Adjuncti.
(4) Directorul General şi Directorii Generali Adjuncţi reprezintă societatea în faţa autorităţilor
publice şi în relaţiile cu persoane fizice şi juridice române sau străine, în limitele şi condiţiile
stabilite de către Consiliul de Administratie.
(5) Directorul General şi Directorii Generali Adjuncţi angajează patrimonial societatea, prin
semnătura lor, în limitele şi condiţiile aprobate de Consiliul de Administraţie.
(6) Directorul General şi Directorii Generali Adjuncţi, în limitele lor de competenţă, coordoneaza
activitatea zilnică a societăţii, urmăresc respectarea regulilor şi procedurilor pieţelor reglementate/
sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX de către Participanţi şi exercită
competenţe de sancţionare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra Participanţilor pe
pieţele reglementate /sistemele alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX şi a agenţilor
pentru servicii de investiţii financiare atestaţi pentru a-şi desfăşura activitatea pe pieţele
reglementate /sistemele alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX.
(7) Directorul General şi Directorii Generali Adjuncţi informează imediat C.N.V.M. cu privire la
orice neregulă sau disfuncţionalitate în cadrul sistemului electronic de tranzacţionare.
(8) Directorii Generali Adjuncti pot fi numiti prin decizie a Consiliului de Administratie ca
inlocuitori de drept ai Directorului General, in caz de indisponibilitate a acestuia.
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(9) Directorul General poate delega Directorilor Generali Adjuncţi sau altor angajaţi ai societăţii,
prin decizie, o parte a atribuţiilor sale sau dreptul de semnătură, cu caracter temporar. Decizia va
menţiona expres limitele delegării.
Art. 3
(1) Numirea directorilor de departamente şi angajarea personalului SIBEX, precum şi stabilirea
atribuţiilor acestora, se face de către Directorul General.
(2) Consiliul de Administraţie al SIBEX aprobă organigrama şi stabileș te numărul de posturi
aferente fiecărui departament al societăţii.
Art. 4
Toate documentele emise de SIBEX vor purta semnătura Directorului General sau a unui Director
General Adjunct, dupa caz, ştampila societăţii şi vor avea număr de înregistrare.

CAPITOLUL II
Departamentele S.C. SIBEX S.A.
Art. 5
(1) Activitatea SIBEX se desfăşoară în cadrul unor departamente specializate, evidenţiate în
organigrama din Anexa 1 la prezentul regulament.
(2) Departamentele au atribuţiile stabilite prin prezentul regulament, iar relaţiile de subordonare ale
acestora sunt cele stabilite prin organigrama din Anexa 1 la prezentul regulament.
(3) În cadrul SIBEX sunt organizate următoarele departamente:
a) Departamentul economic-administrativ;
b) Departamentul juridic si resurse umane
c) Departamentul tranzacţii şi supraveghere pieţe
d) Departamentul administrare sistem informatic
e) Departamentul dezvoltare sistem informatic
f) Departamentul comunicare şi marketing
g) Departamentul de dezvoltare şi produse noi
h) Departamentul emitenti
i) Departamenul audit intern
j) Compartiment control intern
4
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(4) Pentru desfăşurarea activităţilor care nu au o frecvenţă constantă sau pentru realizarea anumitor
proiecte aprobate de către Consiliul de Administraţie, Directorul General poate decide constituirea
unor

colective

interdepartamentale

de

angajaţi

ai

societăţii

sau

poate

nominaliza

departamentul/departamentele care vor realiza activităţile sau proiectele respective.
(5) Pentru implementarea proiectelor aprobate de catre Consiliul de Administratie sau Adunarea
Generala a Actionarilor, Directorul General poate decide constituirea de comitete consultative din
care pot face parte angajati SIBEX sau specialisti cu experienta in domeniu.
Art. 6
(1) Atribuţiile specifice fiecărui angajat al SIBEX sunt stabilite în fişa postului si aprobate de catre
Directorul General.
(2) Atribuţiile cuprinse în fişa postului se aduc la cunoştinţa angajatului cu ocazia angajării în
cadrul SIBEX sau al transferului de pe alt post în cadrul societăţii.
(3) După luarea la cunoştinţă despre atribuţiile specifice postului, angajatul va semna fişa postului.
(4) Modificările în fişa postului pot fi operate prin decizia Directorului General şi vor fi aduse la
cunoştinţa angajatului/angajaţilor care vor semna pentru luarea la cunoştinţă a respectivelor
modificări.
Art. 7
(1) Angajaţii SIBEX trebuie să respecte cu stricteţe toate atribuţiile stabilite prin fişa postului şi prin
regulamentele societăţii.
(2) În cazul săvârşirii unei abateri de la disciplina muncii, angajatul în culpă va fi sancţionat în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în baza unei decizii semnate de către Directorul
General sau Directorii Generali Adjuncţi, conform atributiilor acestora.
Secţiunea 1
Departamentul economic-administrativ
Art. 8
(1) Departamentul economic-administrativ asigură premisele desfăşurării în mod optim a activităţii
societăţii privitoare la evidenţa financiar-contabilă şi achiziţionarea/gestionarea dotărilor materiale.
(2) Departamentul economic-administrativ este condus de un director economic numit de Directorul
General.
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Art. 9
Departamentul economic-administrativ are următoarele atribuţii:
I. Efectuează activităţile contabile ale societăţii :
a) înregistrează şi ţine evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor privitoare la patrimoniul
societăţii
b) întocmeşte raportările privitoare la venituri şi cheltuieli
c) efectuează inventarele asupra bunurilor din patrimoniul societăţii
d) întocmeşte balanţele de verificare
e) întocmeşte situaţii financiare şi bilanţul anual şi anexele aferente acestuia
f) efectuează raportările către C.N.V.M. a documentelor şi datelor financiar-contabile
cerute de aceasta.
II. Efectuează activităţile financiare ce privesc societatea :
a) înaintează Consiliului de administraţie al SIBEX proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli;
b) propune şi urmăreşte execuţia bugetului pe anul financiar în curs;
c) efectuează plăţile şi urmăreşte primirea încasărilor curente privitoare la activitatea
societăţii;
d) calculează şi asigură plata salariilor şi a altor drepturi băneşti cuvenite personalului şi
conducerii;
e) urmăreşte încasarea debitelor şi plata creditelor.
III. Efectuează activităţile de administraţie a societăţii:
a) asigură condiţiile materiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii
societăţii;
b) urmăreşte menţinerea în condiţii optime a dotărilor societăţii.

Secţiunea 2
Departamentul juridic si resurse umane
Art. 10
Departamentul juridic si resurse umane asigură desfăşurarea activităţii SIBEX cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi are, în principal, următoarele atribuţii:
I.

Asigură asistenţa juridică a conducerii şi a celorlalte departamente ale SIBEX:
a) reprezintă interesele societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire
penală şi a notariatelor, în baza delegării primite de la Directorul General al SIBEX;
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b) redactează acţiunile, întâmpinările, memoriile, notele de concluzii, promovează căile de
atac legale şi susţine interesele societăţii în faţa organelor de jurisdicţie;
c) urmăreşte eliberarea de către organele de jurisdicţie a titlurilor executorii pentru
executarea silită a creanţelor băneşti ale societăţii;
d) avizează contractele civile şi comerciale încheiate de societate şi orice alte acte încheiate
în relaţiile cu terţii;
e) furnizează răspunsuri fundamentate legal la cererile primite şi expune motivaţia legală a
opiniilor exprimate în informările publice.
II.

Asigură asistenţă juridică cu privire la raporturile de muncă ale personalului societăţii:
a) consiliază societatea cu privire la orice problemă legată de dreptul muncii;
b) redactează deciziile de încadrare, de desfacere a contractelor de muncă, deciziile de
pensionare, angajamentele de plată în rate a datoriilor, etc.;
c) coordoneaza activitatea de selectare a personalului;
d) asista conducatorii societatii in activitatea de stabilire a atributiilor personalului angajat;
e) întocmeşte si actualizeaza organigrama societăţii;
f) organizează activitatea de informare a personalului societatii cu privire la normele de
protecţie a muncii;
g) organizeaza si coordoneaza activitatea de evaluare periodica a personalului angajat al
societăţii;
h) propune şi asigură organizarea perfecţionării continue a personalului, în colaborare cu
departamentele de resort, participarea la cursuri de specialitate, la seminarii, etc.

III.

Efectuează activităţile juridice necesare domeniului bursier:
a) coordonează din punct de vedere legal activitatea normativă a societăţii;
b) colaborează cu alte organisme la elaborarea actelor normative legate de activitatea
bursieră;
c) redactează sau avizează, după caz, toate documentele de corespondenţă ale SIBEX cu
C.N.V.M.;
d) redactează sau avizează, după caz, toate propunerile privind modificări ale
regulamentelor sau procedurilor SIBEX şi le înscrie pe ordinea de zi a şedinţelor
Consiliului de Administraţie a SIBEX ;
e) colaborează cu departamentele şi serviciile societăţii la elaborarea regulamentelor
specifice;
f) colaborează la desfăşurarea activităţilor de investigare, la solicitarea organelor
competente;
7

Regulament de organizare şi funcţionare al
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Anexa la Decizia CNVM nr. 550/27.06.2012

g) prezintă şi avizează din punct de vedere legal opinia societăţii asupra fiecărui caz supus
investigării şi participă la întocmirea documentaţiei, la solicitarea organelor competente.
IV.

Efectuează activitatea de informare juridică:
a) informează personalul şi conducerea societăţii asupra actelor normative cu incidenţă
asupra activităţii bursiere;
b) urmăreşte actualizarea pe pagina web a SIBEX a legilor şi a regulamentelor referitoare
la obiectul de activitate al societăţii.

V.

Alte activităţi:
a) anunţă şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie
b) colaborează cu celelalte departamente ale societăţii la elaborarea regulamentelor
societăţii şi a actelor normative privind activitatea societăţii;
c) se ocupă de procedurile necesare în faţa instituţiilor abilitate în legătură cu modificări de
acte constitutive, autorizări etc.;
d) redactează contractele şi actele privind relaţiile cu acţionarii, furnizorii şi clienţii
societăţii;
e) efectuează informări cu privire la protecţia muncii, în măsura în care SIBEX nu are
încheiat un contract în acest sens cu o firmă de specialitate;
f) redactează deciziile de ordine interioară ce vizează buna funcţionare a societăţii;
g) redactează adeverinţe pentru angajaţii societăţii la solicitarea acestora;
h) colaborează la elaborarea de reviste, broşuri, manuale, articole şi cursuri de formare
profesională;
Secţiunea 3
Departamentul comunicare şi marketing

Art. 11
Departamentul comunicare şi marketing coordonează activitatea referitoare la relaţiile societăţii
cu publicul, acţionarii societăţii şi instituţiile pieţei de capital precum şi politica de marketing a
societăţii având, în principal, următoarele atribuţii::
I.

Efectuează activitatea de secretariat, protocol, arhivă a societăţii:
a) asigură relaţiile la telefon (dispecerat) şi legăturile telefonice cu celelalte departamente
ale societăţii;
b) asigură, dupa caz, transmiterea prin fax a documentelor de corespondenţă ale societatii;
c) asigură primirea şi împărţirea pe departamente a corespondenţei adresate societăţii;
8
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d) asigură expedierea corespondenţei societăţii;
e) administrează activitatea de protocol în cadrul societăţii
f) administreaza stocul de publicatii din cadrul societatii;
g) ţine evidenţa documentelor emise sau primite de către societate şi administrează arhiva
SIBEX;
h) asigură un serviciu eficient şi ordonat de primire a persoanelor din afara societăţii.
II.

Efectuează activitatea specifică cursurilor organizate de SIBEX:
a) asigură publicitatea acestor cursuri;
b) efectuează înscrierile pentru cursuri şi pregăteşte dosarele pentru fiecare cursant;
c) introduce în baza de date informaţiile referitoare la cursanţi;
d) redactează atestatele pentru persoanele care au absolvit cursul şi asigură expedierea
atestatelor către aceştia;
e) arhivează toate documentele legate de această activitate.

III.

Efectuează activitatea de informare şi educare a publicului:
a) asigură redactarea şi, după caz, traducerea comunicatelor scrise şi audio-vizuale
destinate publicului;
b) organizează logistic prezentările în teritoriu ale SIBEX;
c) coordonează participarea societăţii la activităţile de promovare a activităţii bursiere
(prezentări publice, seminarii etc.);
d) realizează şi gestionează eficient programul de vizitare a societăţii şi actualizează
informaţiile ce vor fi distribuite publicului cu acest prilej;
e) organizează şi asigură bunul mers al conferinţelor de presă şi al şedinţelor de informare,
al întâlnirilor şi manifestărilor publice speciale sau organizate cu regularitate de
conducerea societăţii;
f) redactează textele conducerii societăţii pentru conferinţe, colocvii şi seminarii şi
organizează logistic manifestările publice la care participă aceasta;
g) menţine legătura cu acţionarii societăţii.

IV.

Efectuează activitatea de marketing şi promovare a societăţii:
a) se ocupă de pregătirea şi traducerea materialelor de specialitate;
b) stabileşte relaţii funcţionale cu publicul, în general şi cu comunitatea de afaceri, în
special, prin utilizarea judicioasă a diverselor mijloace de informare în masă şi asigură o
prezenţă activă pe lângă asociaţiile comerciale şi profesionale;
c) dezvoltă şi asigură protecţia imaginii societăţii prin stabilirea de politici şi norme privind
mijloacele grafice şi audio-vizuale şi se preocupă de controlul utilizării acestora;
9
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d) asigură o prezenţă activă a societăţii în cadrul comunităţii de afaceri şi coordonează
participarea ei la colocvii, adunări şi alte manifestări publice;
e) elaborează şi implementează un program de publicitate şi promovare instituţională a
SIBEX;
f) asigură reprezentarea oficială a societăţii, cu prilejul unor evenimente importante;
g) întreprinde demersuri pentru afilierea la organismele şi organizaţiile naţionale şi
internaţionale în domeniu sub condiţia notificării prealabile către C.N.V.M.;
h) participă la activitatea de analiză a pieţei şi a concurenţei pe pieţele reglementate şi/sau
pe sistemele alternative de tranzacţionare;
i) analizează datele privind activitatea de marketing a societăţii;
j) realizează serviciile de sondare a opiniei publice cu privire la diverse probleme
economice;
k) participă la elaborarea de broşuri şi materiale referitoare la tranzacţionarea
instrumentelor financiare;
l) efectuează studii periodice în rândul Participanţilor şi al clienţilor activi ai
intermediarilor pe pieţele reglementate /în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare
administrate de SIBEX, în vederea identificării nevoilor acestora în ceea ce priveşte
instrumentele financiare admise la tranzacţionare.
V.

Asigura activitatea de informare a acţionarilor societăţii şi a instituţiilor pieţei de capital în
calitate de emitent:
a) pastrează relaţia cu investitorii şi acţionarii;
b) asigură legalitatea şi transparenţa cadrului de comunicare şi dialog, oferind în acest sens
şi în conformitate cu cerinţele şi termenele legale de raportare acces egal tuturor
acţionarilor la o informaţie reală, corectă, suficientă şi publică în cel mai scurt timp
posibil;
c) transmite catre SIBEX, în calitate de operator de piaţă, depozitarului central agreat şi
CNVM, informaţiile destinate investitorilor şi acţionarilor conform reglementărilor în
vigoare,
d) efectuează pentru SIBEX, în calitate de emitent, raportările specifice unui emitent
prevăzute prin reglementările CNVM, ale SIBEX, în calitate de operator de piaţă şi ale
depozitarului central agreat.
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Secţiunea 4
Departamentul tranzacţii şi supraveghere pieţe
Art. 12
(1)

Departamentul tranzacţii şi supraveghere pieţe asigură buna desfăşurare a activităţii

de tranzacţionare pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare
administrate de SIBEX, prin tehnici specifice de analiză, supraveghere şi control.
(2)

Activitatea de monitorizare şi supraveghere a activităţii de tranzacţionare pe pieţele

reglementate / în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX
poate fi desfăşurată de către Departamentul tranzacţii şi supraveghere pieţe în colaborare cu
departamente specializate ale casei de compensare şi cu ale depozitarului central cu care
SIBEX are relaţii contractuale.
Art. 13
Departamentul tranzacţii şi supraveghere pieţe are următoarele atribuţii:
a) monitorizeaza îndeplinirea permanentă de către Participanti a condiţiilor de acces pe
pieţele administrate de societate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
b) asigură deschiderea, inchiderea, suspendarea şi reluarea sesiuniilor de tranzacţionare în
conformitate cu reglementările legale în vigoare.
c) asigura suspendarea şi reluarea tranzacţionarii unuia sau mai multor instrumente
financiare în conformitate cu reglementarile legale în vigoare;
d) monitorizeaza modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin Market Makerilor pe pieţele
administrate de societate.
e) redactează rapoartele zilnice ale tranzacţiilor efectuate pe pieţele reglementate şi
sistemele alternative de tranzacţionare administrate de societate şi asigură transmiterea
acestora către CNVM în termenele prevăzute de reglementările în vigoare;
f) supravegheaza activitatea de tranzactionare si monitorizează tranzacţiile efectuate de
Participanţi pe parcursul sesiunii de tranzacţionare şi sesizează conducătorii şi CNVM
asupra situaţiilor de manipulare a pieţei şi a altor practici frauduloase prevăzute de
reglementările legale în vigoare si de încălcare de către aceştia a regulilor de
tranzacţionare;
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g) redactează şi actualizează, săptămânal, lunar, trimestrial şi anual statisticile privind
evoluţia tranzacţiilor pe pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare
administrate de societate;
h) elaborează rapoartele periodice prevăzute de reglementările CNVM referitoare la
tranzacţiile efectuate şi asigură transmiterea acestora către C.N.V.M.;
i) participă la elaborarea de broşuri şi materiale referitoare la tranzacţionarea
instrumentelor financiare;
j) răspunde cu promptitudine solicitărilor legate de aplicarea mecanismului şi a tehnicilor
de tranzacţionare a instrumentelor financiare;
k) păstrează legătura permanentă cu Participanţii pe pieţele reglementate şi sistemele
alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX, cu depozitarul central şi casa de
compensare agreate, pentru activitatea specifică;
l) colaborează la elaborarea regulamentelor de specialitate ale societăţii;
m) colaborează la elaborarea clauzelor standardizate ale contractelor futures şi cu opţiuni,
precum şi a contractelor financiare pentru diferenţă.
n) urmăreşte actualizarea datelor referitoare la activitatea de tranzacţionare pe pagina web a
SIBEX .
Secţiunea 5
Departamentul administrare sistem informatic
Art. 14
Departamentul administrare sistem informatic al SIBEX asigură buna funcţionare a
sistemelor informatice ale societăţii, având, în principal, următoarele atribuţii:
I.

Administrare reţea :
a) stabileşte configuraţia hardware a statiilor de lucru în reţea, a imprimantelor de reţea şi a
comunicaţiilor la distanţă (modem-uri, linii telefonice etc.);
b) stabileşte configuraţia utilizatorilor reţelei prin definirea utilizatorilor şi a drepturilor de
acces la reţea pentru fiecare utilizator;
c) acordă asistenţă tehnica utilizatorilor în legătură cu reţeaua de PC-uri în sediul societăţii;
d) administrează din punct de vedere hardware reţeaua, asigurând în mod special evidenţa
şi urmărirea funcţionării reţelei şi a PC-urilor;
e) proiectează noile configuraţii în cazul modificării sau a extinderii reţelei.
12
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Administrare sisteme de tranzactionare si comunicaţii:
a) asigură şi întreţine infrastructura necesară funcţionării sistemului de tranzacţionare şi
comunicaţii a societăţii;
b) monitorizeaza modul de funcţionare a sistemului de tranzacţionare şi comunicaţii şi
intervine cu promptitudine în remedierea eventualelor disfuncţionalitati ale acestora;
c) asigură condiţiile tehnice necesare conectării Participantilor la sistemul de tranzacţionare
şi monitorizează permanent conexiunile acestora cu sistemele administrate de societate;
d) asigură suport tehnic în utilizarea sistemului de tranzacţionare de către Participanţii pe
pieţele administrate de societate;
e) asigură baza informatică în scopul publicării datelor şi informaţiilor referitoare la
activitatea societăţii;
f) elaboreaza şi actualizează documentaţiile tehnice aferente sistemelor de tranzacţionare şi
comunicaţie ale societăţii;
g) asigură întreţinerea programelor informatice ale societăţii;
h) în caz de incident, realizează restaurarea aplicaţiilor şi informaţiilor referitoare la
sistemul de tranzacţionare şi comunicaţii;
i) coordonează conectarea Participanţilor interesaţi în preluarea de informaţii, la sistemul
informatic al SIBEX;
j) asigură buna funcţionare a suportului fizic de transmitere a datelor de tranzacţionare
către Participanţi şi către Departamentul tranzacţii şi supraveghere pieţe, precum şi către
alte sisteme (agenţii de presă, distribuitori de date, staţii radio-TV, etc.);
k) asigură asistenţă participanţilor în exploatarea sistemului de comunicaţii;
l) actualizează pagina web a societăţii cu materialele furnizate de celelalte departamente;
m) asigură back-up-ul bazelor de date.

III.

Gestionează programele informatice pentru informaţii şi comunicaţii bursiere:
a) stabileşte configuraţia utilizatorilor modulului de comunicaţii, operarea şi supravegherea
softului aferent, prin: salvarea pe suport a tuturor informaţiilor referitoare la întregul
soft, stabilirea şi monitorizarea grupurilor de utilizatori, definirea drepturilor de acces la
aplicaţie pentru fiecare grup de utilizatori, definirea utilizatorilor;.
b) asigură suportul tehnic necesar pentru diseminarea datelor referitoare la activitatea de
tranzacţionare.
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Secţiunea 6
Departamentul dezvoltare sistem informatic
Art. 15
(1) Departamentul dezvoltare sistem informatic este responsabil cu derularea activităţilor de
dezvoltare a sistemelor informatice ale societăţii, având în principal, următoarele atribuţii:
a) dezvolta programe auxiliare programelor informatice existente şi testeaza noile
programe;
b) dezvoltă sisteme informatice pentru tranzacţionarea electronică;
c) implementează programele informatice necesare susţinerii activităţii societăţii;
d) adaptează şi implementează noi sisteme informaţionale;
e) dezvoltă programe specializate destinate comercializării sau licenţierii;
f) realizează documentaţia tehnică referitoare la programele informatice dezvoltate;
g) dezvoltă actualizări ale sistemelor existente şi ale celor nou dezvoltate;
h) asigură suport în procesul implementării sistemelor dezvoltate.
(2) Orice rezultat al activităţii de dezvoltare a programelor informatice este proprietatea exclusivă
SIBEX şi nu poate fi utilizată de către orice altă persoană fără acordul societăţii.

Secţiunea 7
Departamentul de dezvoltare şi produse noi
Art. 16
Departamentul de dezvoltare şi produse noi desfăşoară activităţi şi studii de cercetare în
vederea dezvoltării activităţii de tranzacţionare pe pieţele reglementate /în cadrul sistemelor
alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX şi are următoarele atribuţii:
a) identifică acele tipuri de produse sau activităţi care pot fi implementate pe pieţele
reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de
SIBEX;
b) elaborează studii de piaţa în vederea identificării potenţialilor Participanţi pe pieţele
reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de
SIBEX;
c) colaborează la elaborarea materialelor publicitare şi a altor materiale periodice destinate
promovării activităţii SIBEX;
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d) colaborează la elaborarea clauzelor standardizate ale unor noi contracte futures şi cu
opţiuni, contractelor financiare pentru diferenţă sau la modificarea clauzelor contractelor
existente;
e) coordonează activitatea de consultare a Participanţilor pe pieţele reglementate şi în
cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX în vederea
identificării măsurilor şi produselor menite să optimizeze activitatea de tranzacţionare;
f) corespondează cu instituţii similare din străinătate în vederea elaborării proiectelor de
dezvoltare a activităţii societăţii;
g) colaborează la elaborarea strategiei de dezvoltare a SIBEX .
Secţiunea 8
Departamentul Emitenţi
Art. 17
Departamentul Emitenţi are următoarele atribuţii:
a) iniţierea şi derularea activităţilor şi operaţiunilor necesare în vederea admiterii,
menţinerii şi retragerii instrumentelor financiare la/de la tranzacţionare pe/de pe piaţa
reglementată la vedere şi sistemele alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX;
b) elaborarea

reglementărilor

referitoare

la

admiterea,

menţinerea

şi

retragerea

instrumentelor financiare la/de la tranzacţionare pe/de pe piaţa reglementată la vedere şi
în / din cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX, respectiv
reglementări referitoare la emitenţii acestor instrumente financiare;
c) realizarea de statistici/analize referitoare la instrumentele financiare admise, menţinute
sau retrase la/de la tranzacţionare pe/de pe piaţa reglementată la vedere şi în/din cadrul
sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX;
d) obţinerea de informaţii referitoare la emitenţii admişi la tranzacţionare pe piaţa
reglementată la vedere şi în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, administrate
de SIBEX, de la depozitarii centrali cu care SIBEX are relaţii contractuale;
e) elaborarea de propuneri si statistici privind comisioanele de admitere şi menţinere la
tranzacţionare pentru instrumentele financiare aflate în procesul de admitere/admise la
tranzacţionare pe piaţa reglementată/sistemele alternative de tranzacţionare administrate
de SIBEX;
f) efectuarea de analize de anticipaţie privind potenţialii emitenţi ale căror instrumente
financiare vor putea fi tranzacţionate pe piaţa reglementată la vedere sau în cadrul
sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX;
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g) redactarea şi prezentarea, cu ocazia participării la conferinţe, seminarii, cursuri de
pregătire profesionale etc., a materialelor referitoare la admiterea, menţinerea şi
retragerea instrumentelor financiare la/de la tranzacţionare pe/de pe piaţa reglementată la
vedere şi în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX;
h) administrarea unei baze de date cu instrumentele financiare admise /menţinute / retrase/
cât şi respinse la/ de la admitere pe piaţa reglementată la vedere şi în / din cadrul
sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX;
i) monitorizarea instrumentelor financiare admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată
la vedere şi în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX , în
vederea respectării de către acestea a condiţiilor de menţinere la tranzacţionare, precum
si a obligaţiilor privind furnizarea de informaţii;
j) monitorizarea şi analiza operaţiunilor şi activităţilor derulate de emitenţi în legătură cu
activitatea pe pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare administrate
de SIBEX;
k) derularea de activităţi de atragere de noi emitenţi la tranzacţionare pe piaţa reglementată
la vedere şi în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX
Aceste activităţi pot fi derulate în numele SIBEX şi/sau în colaborare cu alte persoane
juridice;
l) ţine evidenta „acordului” prealabil dat de SIBEX emitenţilor în vederea admiterii la
tranzacţionare a instrumentelor financiare care fac obiectul unui prospect / prospect
simplificat supus autorizării de către C.N.V.M.;
m) efectuarea de activităţi conexe referitoare la admiterea, menţinerea sau retragerea
instrumentelor financiare la/de la tranzacţionare pe/de pe piaţa reglementată la vedere şi
în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX;
n) efectuarea de activităţi de investigare a emitenţilor în ceea ce priveşte admiterea,
menţinerea şi retragerea instrumentelor financiare la/de la tranzacţionare pe/de pe piaţa
reglementată la vedere şi în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare
administrate de SIBEX, în colaborare cu instituţiile abilitate;
o) menţinerea relaţiilor cu emitenţii ale căror instrumente financiare au fost admise la
tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere şi sistemele alternative de tranzacţionare
administrate de SIBEX;
p) departamentul emitenţi colaborează cu celelalte departamente ale SIBEX in
implementarea unor activitati sau proiecte aprobate de catre conducerea societatii;
q) consilierea emitenţilor privind furnizarea de informaţii;
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r) organizarea de întâlniri cu emitenţii la sediul SIBEX şi/sau vizite la sediul acestora.
Secţiunea 9
Departamentul Audit Intern
Art. 18
(1) Activitatea în cadrul departamentului audit intern se desfăşoară în conformitate cu standardele
internaţionale de audit intern adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.
(2) Departamentul Audit Intern are următoarele atribuţii:
a) ajută societatea să îşi atingă obiectivele, evaluând printr-o abordare sistematică şi
metodică procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă şi
făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea;
b) analizează şi verifică dacă societatea dispune de procese adecvate de management al
riscurilor şi formulează o opinie care să indice dacă procesul de management al
riscurilor este suficient pentru a proteja bunurile, reputaţia şi activităţile acesteia;
c) evaluează expunerile la riscurile aferente guvernanţei entităţii, operaţiunilor şi sistemelor
informaţionale cu privire la:
1. fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
2. eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
3. protejarea activelor;
4. respectarea legilor, regulamentelor şi contractelor;
d) pe baza rezultatelor evaluărilor riscurilor, evaluează adecvarea şi eficacitatea
mecanismului de control privind guvernanţa SIBEX, operaţiunile şi sistemele de
informare ale acesteia;această evaluare trebuie să vizeze următoarele aspecte:
1. fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
2. eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
3. protejarea activelor;
4. respectarea legilor, regulamentelor şi contractelor;
e) evaluează periodic climatul etic din cadrul societăţii şi eficacitatea strategiilor, a
tacticilor, a comunicării şi a altor procese adoptate, pentru a atinge nivelul dorit de
conformitate cu legea şi cu normele de etică.
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Art. 19
(1)

Atribuţiile departamentelor descrise în cadrul prezentului Regulament se pot completa sau
modifica prin decizii ale Directorului General al SIBEX .

(2)

In cadrul societatii, pot fi angajati Consilieri care se subordoneaza direct Directorului General
si il asista in indeplinirea atributiilor sale.

(3)

Directorul General stabileste atributiile Consilierilor angajati in cadrul societatii, coordoneaza
si supravegheaza activitatea acestora.

Art. 20
(1) Înfiinţarea de noi departamente sau desfiinţarea unor departamente existente precum si
infiintarea de comisii se face prin decizia Consiliului de Administraţie al SIBEX .
(2) Consiliul de Administraţie poate decide externalizarea activităţii unor departamente în măsura în
care consideră că o asemenea decizie va conduce la optimizarea rezultatelor societăţii.

Sectiunea 10
Controlul intern in cadrul SIBEX
Art.21

Activitatea de control intern in cadrul SIBEX este asigurata de Reprezentantul

Compartimentului de Control Intern care este subordonat Consiliului de Administratie, isi
desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si are urmatoarele
atributii:
a) urmăreşte respectarea de catre societate şi reprezentanţii acesteia a reglementarilor CNVM şi a
procedurilor interne ale societăţii şi raportează Consiliului de Administratie orice încălcare a
acestora;
b) monitorizează modul de punere în aplicare a deciziilor Consiliului de Administratie /
conducătorilor societăţii;
c) propune adoptarea de măsuri pentru adaptarea reglementărilor şi procedurilor interne în
vederea îmbunătăţirii funcţionării societăţii;
d) monitorizează şi verifică transmiterea raportărilor către C.N.V.M. privind activitatea societăţii;
e) coordoneaza activitatea de elaborare şi actualizare a procedurilor de lucru specifice fiecărui
departament din cadrul societăţii;
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f) elaborează proiectul planului anual de control intern si il supune aprobării Consiliului de
Administratie;
g) efectuează activităţi de control intern în conformitate cu sistemul de control intern şi planul
anual de control intern si raportează Consiliului de Administratie asupra constatărilor,
concluziilor rezultate din activităţile de control intern;
h) informează Consiliul de administraţie şi conducatorii despre recomandările neimplementate de
personalul executiv şi consecinţele neimplementării acestora;
i) monitorizează şi verifică transmiterea raportărilor către C.N.V.M. privind activitatea societăţii;
j) elaborează raportul anual al activităţii de control intern, în vederea prezentării lui conducerii
societăţii;
k) urmăreste implementărea recomandărilor aprobate de către conducerea societăţii, urmare a
misiunilor de control intern precedente;
l) face propuneri şi recomandări cu privire la îmbunătăţirea procedurilor de lucru, politicilor şi
procedurilor de control la nivelul fiecărui departament din cadrul societăţii;
m) face propuneri cu privire la îmbunătăţirea sistemului de management al riscurilor la nivelul
entităţii cu privire la activitatea de identificare, evaluare şi tratament al riscurilor.

TITLUL II.
PROCEDURI DE LUCRU, SUPRAVEGHERE SI CONTROL INTERN
CAPITOLUL I
PUBLICAREA SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR
SI RAPOARTELOR PERIODICE

Art. 22
(1) Informaţiile pe care SIBEX le face publice sunt cele prevăzute de reglementările legale în
vigoare.
(2) Modalităţile de comunicare utilizate de către SIBEX pentru publicarea de informaţii privind
activitatea societăţii sunt:
a) pagina web a societatii;
b) mass-media;
c) publicaţii proprii;
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d) sistemul electronic de tranzacţionare al SIBEX
(3) Informaţiile privind activitatea SIBEX se referă la:
a) rapoartele zilnice de tranzacţionare pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor
alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX, cuprinzând tipul de instrument
financiar, tipul contractului (după caz), scadenţa/data expirării (după caz), preţul de
deschidere, preţul maxim, preţul minim, preţul de închidere, preţul mediu ponderat
(după caz), numărul de tranzacţii efectuate, numărul de instrumente financiare
tranzacţionate, numărul de poziţii deschise (după caz), variaţia numărului de poziţii
deschise (după caz), variaţia preţului faţă de preţul de referinţă din şedinţa anterioară,
valoarea primelor după caz, pentru fiecare activ tranzacţionat şi fiecare scadenţă
disponibilă pentru tranzacţionare, valoarea totală a tranzacţiilor efectuate (după caz);
b) Rapoartele lunare şi anuale pentru fiecare piaţă reglementată şi fiecare sistem alternativ
de tranzacţionare administrat cuprinzând pentru fiecare instrument numărul şi valoarea
totală a tranzacţiilor, numărul instrumentelor financiare tranzacţionate precum şi
situaţiile comparative cu perioadele corespunzătoare precedente şi evoluţia indicilor
pieţei/sistemului alternativ de tranzacţionare;
c) suspendarea de la tranzacţionare a unor instrumente financiare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
d) întreruperea forţată şi reluarea sesiunii de tranzacţionare în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
e) modificări ale reglementarilor SIBEX;
f) modificări în modul de funcţionare al sistemului electronic de tranzacţionare al SIBEX;
g) modificari ale capitalului social al societatii;
h) lansarea pentru tranzacţionare de noi instrumente financiare;
i) lista brokerilor activi ai participanţilor pe pieţele reglementate şi din cadrul sistemelor
alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX;
j) comunicate de presă;
k) anunţuri privind organizarea unor seminarii sau conferinţe;
l) raportul sintetic anual de activitate al SIBEX.
m) rapoarte curente si periodice in calitate de emitent in conformitate cu legislatia in
vigoare.
(4) SIBEX poate publica în timpul sesiunii de tranzacţionare şi cotaţii în timp real ale
instrumentelor financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor alternative
de tranzacţionare administrate de societate în condiţiile aprobate de către Consiliul de
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Administraţie, cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pieţele
reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Regulamentului CE nr. 1287/2006 si a altor prevederi legale incidente.
Art. 23
Fiecare departament cu atributii privind gestionarea informatiilor destinate publicului va
întocmi proceduri specifice, referitoare la modalităţile de publicare şi transmitere a informaţiilor
destinate publicului şi va asigura evidenţa şi arhivarea respectivelor informaţii.
Art. 24
(1) Raportările obligatorii către C.N.V.M. cuprind următoarele:
a) rapoartele zilnice, lunare şi anuale privind activitatea pieţelor reglementate/ sistemelor
alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX prevăzute în reglementările
C.N.V.M.;
b) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie,
transmise în termenul prevăzut de reglementările C.N.V.M.;
c) procesele verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor SIBEX, la cererea C.N.V.M.;
d) raportul trimestrial şi anual al SIBEX conţinând informaţiile prevăzute de reglementările
C.N.V.M.;
e) raportul sintetic de activitate al SIBEX conţinând informaţiile specificate în
reglementările C.N.V.M.;
f) raportul lunar privind situaţia veniturilor SIBEX;
g) rezultatele testelor anuale efectuate asupra echipamentelor informatice şi a sistemului
electronic de tranzacţionare al SIBEX;
h) rapoartele prevăzute a fi transmise la C.N.V.M. de către emitenţi în conformitate cu
prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu
valori mobiliare, cu completările şi modificările ulterioare.
(2) Raportările prevăzute la alin. (1), lit. a) se întocmesc şi se transmit prin fax sau în format
electronic către C.N.V.M. prin grija Departamentului Tranzacţii şi Supraveghere Pieţe.
(3) Raportările prevăzute la alin. (1), lit. b) şi c) se întocmesc şi se transmit prin fax sau prin poştă
sau în format electronic către C.N.V.M. prin grija Departamentului Juridic ș i Resurse Umane.
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(4) Raportările prevăzute la alin. (1), lit. d), e) şi f) se întocmesc şi se transmit prin fax sau prin
poştă ori în format electronic către C.N.V.M. prin grija Departamentului Tranzacţii şi Supraveghere
Pieţe şi a Departamentului Economic Administrativ, după caz.
(5) Raportările prevăzute la alin. (1), lit. g) se întocmesc şi se transmit prin fax sau prin poştă ori în
format electronic către C.N.V.M. de către Departamentul Administrare Sistem Informatic.
(6) Raportările prevăzute la alin.1 lit.h) se întocmesc şi se transmit prin fax sau prin poştă ori în
format electronic catre C.N.V.M. de către Departamentul Comunicare si Marketing.
Art. 25
La solicitarea expresă a C.N.V.M., SIBEX va transmite orice alte documente referitoare la
activitatea societăţii.
Art. 26
(1) Fiecare departament care întocmeşte şi transmite documente către C.N.V.M. va organiza şi va
administra separat propria arhivă cu documentele transmise.
(2) Arhivele departamentelor vor fi centralizate periodic în arhiva societăţii.
Art. 27
(1) Raportările lunare, trimestriale şi anuale transmise către C.N.V.M. vor fi însoţite de o scrisoare
de înaintare în care se va specifica lista documentelor transmise şi departamentul/departamentele
sau persoana/persoanele din cadrul C.N.V.M. cărora le sunt destinate.
(2) Scrisorile de înaintare vor fi semnate de către Directorul General sau Directorii Generali
Adjuncti, după caz, precum şi de către persoanele care au întocmit documentele respective.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA DE CURSURI SI EXAMENE
Art. 28
(1) SIBEX organizează, cu respectarea prevederilor legale, cursuri şi examene de atestare a
brokerilor pe pieţele reglementate/ sistemele alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX,
cursuri de reatestare a brokerilor, precum şi cursuri de perfecţionare şi formare profesională
continuă a personalului Participanţilor pe pieţele reglementate/ din cadrul sistemelor alternative de
tranzacţionare administrate.
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(2) Cursurile se organizează de catre SIBEX periodic, pe baza unei planificări anuale aprobate de
către conducătorul societăţii responsabil cu coordonarea acestei activităţi.
(3) Conducatorul mentionat la alin (2) va nominaliza persoanele din cadrul colectivului,
responsabile cu organizarea cursurilor şi examenelor si va aproba condiţiile de desfăşurare ale
acestora.
(4) Pentru fiecare curs organizat de SIBEX, vor fi publicate pe pagina web a societăţii, cel putin
următoarele informaţii:
a) tipul de curs ce urmează să se desfăşoare;
b) programa analitică a cursului;
c) perioada de desfăşurare a cursului;
d) data programării examenului;
e) locul de desfăşurare a cursului şi examenului;
f) cuantumul tarifului individual de participare la curs si examen;
g) modalitatea de sustinere a examenului si criteriile de promovare ale acestuia
h) condiţiile pentru înscrierea la curs;
i) documentele necesare înscrierii la curs si modalitatea de transmitere a acestora;
j) lista lectorilor care vor susţine cursul;
k) bibliografia necesară pentru curs si modaliatea de furnizare a suportului de curs, dupa
caz.
(5) Orice modificare a datei, orei sau locului de desfăşurare a cursului sau examenului va fi
publicată pe pagina web a societăţii şi va fi comunicată cursanţilor cu cel puţin 3 zile lucrătoare
înainte de data iniţială a acesteia.
(6) În termen de cel mult 30 de zile de la data susţinerii examenului, SIBEX va elibera fiecărui
cursant, care a promovat examenul, un certificat de absolvire care va conţine următoarele menţiuni:
a) seria şi numărul de înregistrare;
b) datele de identificare ale cursantului;
c) tipul cursului şi perioada de desfăşurare a acestuia;
d) calificativul obţinut;
e) semnătura reprezentantului legal al SIBEX şi stampila societăţii;
f) data eliberării.
Art. 29
Cursurile organizate de societate în calitatea sa de organism de formare profesionala
autorizat de C.N.V.M. se vor desfăşura cu respectarea prevederilor Regulamentelor C.N.V.M.
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privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa
de capital, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 30
Evidenţele referitoare la cursurile si examenele organizate vor fi păstrate la sediul SIBEX,
iar Departamentul Comunicare şi Marketing va organiza şi administra arhiva acestora.

CAPITOLUL III
MONITORIZAREA SI SUPRAVEGHEREA ACTIVITATII DE TRANZACTIONARE
Art. 31
(1) Monitorizarea şi supravegherea tranzacţiilor pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor
alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX se efectuează de către persoanele desemnate
din cadrul Departamentului Tranzacţii şi Supraveghere Pieţe.
(2) Desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea şi supravegherea activităţii de
tranzacţionare pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare
administrate de SIBEX se face prin decizie a Directorului General.
(3) Departamentul Tranzacţii şi Supraveghere Pieţe va organiza şi va actualiza baza de date
referitoare la tranzacţiile executate pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de
tranzacţionare administrate de SIBEX şi va furniza la cerere informaţiile solicitate de conducerea
societăţii sau de C.N.V.M.
(4) În activitatea de monitorizare şi supraveghere, Departamentul de Tranzacţii şi Supraveghere
Pieţe poate colabora cu alte departamente din cadrul SIBEX.
CAPITOLUL IV
ACTIVITATEA DE COMUNICARE SI MARKETING
Sectiunea 1
Relatiile cu publicul, participantii si mass-media
Art. 32
(1) Prin „public” se înţelege orice persoană din afara societăţii care solicită informaţii referitoare la
activitatea SIBEX sau a pieţelor reglementate/ sistemelor alternative de tranzacţionare administrate
de SIBEX.
24

Regulament de organizare şi funcţionare al
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Anexa la Decizia CNVM nr. 550/27.06.2012

(2) Prin „reprezentanţi mass-media” se înţelege angajaţi sau colaboratori ai cotidianelor,
săptămânalelor sau ai altor publicaţii periodice, ai posturilor de radio şi TV publice sau private.
Art. 33
(1) Relaţiile SIBEX cu publicul şi reprezentanţii mass-media sunt asigurate de către Comunicare şi
Marketing.
(2) Informaţiile furnizate solicitanţilor vor fi doar cele cu caracter public.
Art. 34
(1) Solicitările de informaţii referitoare la activitatea SIBEX se primesc în formă scrisă prin fax,
poştă sau în format electronic.
(2) Departamentul Comunicare şi Marketing va prelua corespondenţa sosită şi o va distribui
departamentelor vizate.
(3) Adresele de răspuns în format electronic se vor trimite de către departamente către destinatari,
iar cele pe suport de hârtie se vor transmite Departamentului Comunicare şi Marketing în vederea
expedierii lor către destinatari.
(4) Fiecare departament va organiza şi administra o arhivă a solicitărilor şi răspunsurilor furnizate
în format electronic.
(5) Solicitările referitoare la furnizarea cu titlu gratuit sau contra cost a unor materiale de promovare
a activităţii SIBEX (cărţi, broşuri, pliante etc.) vor fi onorate de Departamentul Comunicare şi
Marketing.
Art. 35
Solicitările de informaţii sosite din partea participanţilor pe pieţele reglementate/ din cadrul
sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX vor fi preluate prin procedura
prevăzută la art. 34, cu menţiunea că, înainte de distribuirea lor către departamentele vizate ele vor
fi avizate de către Directorul General sau Directorul General Adjunct, după caz.
Art. 36
(1) Departamentele SIBEX pot furniza publicului şi participanţilor informaţii şi prin telefon cu
condiţia ca solicitantul să furnizeze Departamentului Comunicare si Marketing datele sale de
identificare.

25

Regulament de organizare şi funcţionare al
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Anexa la Decizia CNVM nr. 550/27.06.2012

(2) Informaţiile furnizate reprezentanţilor mass-media vor fi transmise prin fax, poştă sau în format
electronic, doar după avizarea lor de către Directorul General sau Directorul General Adjunct, după
caz.
(3) Departamentul Comunicare şi Marketing va urmări apariţia în mass-media a materialelor
referitoare la SIBEX şi va administra arhiva acestor materiale.

Sectiunea 2
Organizarea si participarea la seminarii si conferinte
Art. 37
(1) Iniţiativa de organizare de către SIBEX a unor seminarii sau conferinţe aparţine Directorului
General şi va fi aprobată de către Consiliul de Administraţie al societăţii care va stabili şi bugetul
pentru organizarea lor.
(2) După aprobarea deciziei de la alin. (1) de către Consiliul de Administraţie, Directorul General
va nominaliza componenţa colectivului care se va ocupa de organizarea seminarului sau conferinţei,
precum şi atribuţiile fiecărei persoane nominalizate şi le va aduce la cunoştinţă data, locul de
desfăşurare, tematica, condiţiile de participare, categoriile de invitaţi.
(3) Colectivul nominalizat la alin. (2) va avea ca atribuţii întocmirea listei de invitaţi şi speakeri,
redactarea invitaţiilor, a formularelor de participare, transmiterea acestora către persoanele invitate
să participe la seminar sau conferinţă, redactarea materialelor publicitare şi a mapelor de prezentare,
organizarea activităţii de protocol pe timpul desfăşurării seminarului sau conferinţei şi întocmirea
comunicatelor de presă la încheierea lucrărilor seminarului sau conferinţei.
(4) Directorul General va fi informat în permanenţă asupra stadiului organizării seminarului sau
conferinţei şi va aviza toate materialele privitoare la tematica acestora.
Art. 38
Decizia de participare a SIBEX la seminarii şi conferinţe pe bază de invitaţii scrise aparţine
Directorului General.
Art. 39
(1) Decizia de participare la seminarii şi conferinţe va conţine şi numele persoanelor nominalizate
să participe la seminar sau conferinţă şi, după caz, tematica ce urmează a fi prezentată de către
persoanele respective.
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(2) Departamentul Comunicare şi Marketing va confirma participarea SIBEX la seminar sau
conferinţă.
(3) Persoanele nominalizate să participe la seminar sau conferinţă se vor ocupa de redactarea
materialelor ce urmează a fi prezentate şi le vor supune avizării Directorului General sau
Directorului General Adjunct, după caz.
(4) După participarea la seminar sau conferinţă persoanele participante vor prezenta Directorului
General un rezumat scris al lucrărilor seminarului sau conferinţei.
Sectiunea 3
Activitatea de marketing
Art. 40
Activitatea de marketing a societăţii se desfăşoară în următoarele direcţii:
a) consultarea participanţilor pe pieţele reglementate / din cadrul sistemelor alternative de
tranzacţionare administrate de SIBEX cu privire la calitatea activităţii de tranzacţionare şi la
categoriile de instrumente financiare oferite spre tranzacţionare pe pieţele reglementate/ în cadrul
sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de SIBEX;
b) consultarea intermediarilor în vederea identificării segmentelor de piaţă sau produselor care
necesită o promovare deosebită în rândul investitorilor;
c) identificarea metodelor de promovare a pieţelor reglementate/sistemelor alternative de
tranzacţionare administrate de SIBEX;
d) elaborarea şi aplicarea strategiei de marketing şi promovare a societăţii;
e) colaborarea cu alte departamente din cadrul societăţii în vederea întocmirii rapoartelor de analiză
a poziţiei societăţii pe piaţa de capital şi a identificării de soluţii privind creşterea cotei de piaţă a
societăţii în peisajul financiar din România;
f) identificarea metodelor de promovare a activităţii societăţii pe plan internaţional.
Art. 41
Persoana/persoanele desemnate pentru activităţile menţionate la art. 40 vor raporta trimestrial
Directorului General stadiul activităţilor desfăşurate.
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Art. 42
Strategia anuală de marketing a societăţii se elaborează de către persoana/persoanele desemnate
pentru activităţile menţionate la art. 40 şi este supusă aprobării Consiliului de Administraţie al
societăţii împreună cu bugetul previzionat pentru aceste activităţi.
Art. 43
Directorul General va monitoriza aplicarea strategiei anuale de marketing a societăţii şi va supune
aprobării Consiliului de Administraţie orice modificări ale acesteia.
Art. 44
Persoana/persoanele desemnate pentru activităţile menţionate la art. 40 vor prezenta Directorului
General un raport privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în urma aplicării strategiei
anuale de marketing a societăţii în termen de 30 de zile de la încheierea anului în cauză.
CAPITOLUL V
PROCEDURI LEGATE DE CIRCUITELE INFORMATIONALE IN CADRUL SIBEX
Art. 45
În cadrul SIBEX există două categorii de circuite informaţionale, corespunzătoare informaţiilor:
a) de provenienţă internă;
b) de provenienţă externă.
Art. 46
(1) Informaţiile interne sunt constituite, în principal, din date rezultate din tranzacţionarea zilnică
efectuată pe pieţele reglementate /în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare administrate de
SIBEX şi se găsesc stocate în serverul de tranzacţionare, precum şi în alte locaţii de back-up
stabilite de Departamentul Administrare Sistem Informatic.
(2) Accesul la aceste date este rezervat Directorului General, Directorului General Adjunct,
Departamentului Administrare Sistem Informatic şi Departamentului Tranzacţii şi Supraveghere
Pieţe.
(3) Prelucrarea primară a datelor se face în cadrul departamentelor, urmată de o analiză la nivelul
fiecărui departament.
(4) Analizele sunt puse la dispoziţia conducerii societăţii, a Consiliului de Administraţie, a
Departamentului Comunicare şi Marketing şi a Departamentului de Dezvoltare şi Produse Noi.
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Art. 47
(1) În cadrul informaţiilor interne intră şi deciziile luate în şedinţele Consiliului de Administraţie al
SIBEX, ale adunărilor generale a acţionarilor, ale Directorului General şi în cele ale comisiilor de
specialitate, după caz.
(2) Aceste informaţii vor fi aduse la cunoştinţa departamentelor interesate iar răspunzător pentru
aplicarea măsurilor este directorul departamentului sau persoana nominalizată în decizie.
(3) Comunicarea deciziilor se face de către Departamentul Juridic si resurse Umane sau de catre
emitenţii respectivelor decizii, dupa caz.
Art. 48
(1) Informaţiile externe provin din surse externe SIBEX, pe căi diverse, cum ar fi: presă, internet, email, posta, fax etc.
(2) Aceste informaţii sunt preluate de către Departamentul Administrare Sistem Informatic sau
Departamentul Comunicare şi Marketing şi vor fi repartizate departamentelor specializate ale
societăţii.
(3) Departamentele societăţii vor verifica informaţiile primite şi vor căuta, în primul rând, să
sesizeze în cadrul acestor informaţii noi oportunităţi de afaceri şi modalităţile de atragere a noi
investitori.
(4) Departamentele societăţii vor răspunde tuturor solicitărilor provenite de la persoane sau instituţii
din afara societăţii, cu acordul prealabil al superiorilor lor.
Art. 49
Toate departamentele societăţii trebuie să aibă acces la informaţii, pentru a se putea asigura
valorificarea completă a datelor cuprinse în acestea.
Art. 50
Prevederile prezentului capitol se completează, în mod corespunzător, cu cele ale Codului de
conduit etica al SIBEX, al reglementarilor casei de compensare şi cu cele ale reglementărilor
depozitarului central cu care SIBEX se află în relaţii contractuale, în ceea ce priveşte circuitul
informaţiilor.
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CAPITOLUL VI
REGULI DE CONDUITĂ PENTRU ANGAJAŢI
Art. 51
(1) Persoanele care intră sub incidenţa prezentului regulament trebuie să aibă o conduită
corespunzătoare, trebuie să dea dovadă de seriozitate şi eficienţă pentru bunul renume al SIBEX şi
al pieţelor înfiinţate şi administrate de aceasta.
(2) În timpul în care sunt angajaţii societăţii, aceste persoane trebuie să se supună regulilor stabilite
prin prezentul regulament si prin Codul de Conduita Etica al SIBEX.
Secţiunea 1
Programul de lucru şi de tranzacţionare
Art. 52
Programul de lucru pentru angajaţii SIBEX este stabilit prin decizia Directorului General al
societăţii.
Art. 53
Sesiunile de tranzacţionare pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de
tranzacţionare administrate de SIBEX se vor desfăşura după programul stabilit prin decizia
Consiliului de Administraţie al societăţii.
Secţiunea 2
Restricţii pentru angajaţii societăţii
Art. 54
(1) Nici un angajat al SIBEX nu va putea tranzacţiona direct sau indirect instrumentele
financiare admise la tranzacţionare / tranzactionate pe pieţele reglementate/sistemele alternative de
tranzacţionare administrate de SIBEX.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin (1) valorile mobiliare emise de SIBEX.
Art. 55
Nici un angajat al SIBEX nu va accepta direct sau indirect cadouri, compensări sau orice
formă de remuneraţie de la oricare Participant la pieţele reglementate şi/sau sistemele alternative de
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tranzacţionare administrate de SIBEX, orice om de afaceri cu care societatea face afaceri sau orice
potenţial partener al societăţii.
Art. 56
Nici un angajat al societăţii nu va furniza vreunei persoane fizice sau juridice informaţii şi
materiale cu caracter confidenţial, obţinute ca rezultat al angajării lui la SIBEX, cu excepţia celor
furnizate în timpul exercitării sarcinilor de serviciu sau cu acordul conducerii societăţii.

CAPITOLUL VII
GESTIONAREA INFORMATIILOR IN CADRUL SOCIETATII
Art. 57
(1) În cadrul societăţii, informaţiile sunt clasificate în următoarele categorii:
a) Informaţii publice;
b) Informaţii confidenţiale;
c) Informaţii confidenţiale cu caracter critic.
(2) Informatiile prevazute la alin (1) lit. b) si c) se incadreaza in categoria "informatii secrete de
serviciu" conform legislatiei in vigoare privind protectia infomatiilor clasificate.
(3) Procedura privind gestionarea generală a informatiilor în cadrul societăţii este prevazută in
Codul de Conduita Etică al SIBEX.
(4) Utilizarea sistemelor de calcul, a aplicaţiilor software şi gestionarea informaţiei în format
electronic de către angajaţii SIBEX se va desfăşura cu respectarea procedurilor specifice de
securitate ale sistemelor informatice din cadrul societăţii.

CAPITOLUL VIII
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL RESPECTĂRII PROCEDURILOR
DE LUCRU ÎN CADRUL SIBEX
Art. 58
Supravegherea respectării procedurilor de lucru în cadrul SIBEX revine Directorului
General, Directorilor Generali Adjuncti, directorilor de departamente si reprezentantului /
reprezentantilor Controlului Intern.
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Art. 59
În situaţia înfiinţării unor noi departamente sau a apariţiei unor noi atribuţii în cadrul unui
departament al SIBEX, prezentul regulament va fi actualizat, iar Directorul General al societăţii va
dispune actualizarea fişei postului persoanei/persoanelor care vor prelua atribuţiile respective.
Art. 60
Angajaţii SIBEX sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa Directorului General sau Directorului
General Adjunct, după caz, orice situaţie care ar putea prejudicia buna desfăşurare a activităţii în
cadrul societăţii
Art. 61
În situaţia în care constată neîndeplinirea de către un angajat a atribuţiilor care îi revin în
conformitate cu fişa postului, Directorul General sau Directorul General Adjunct, după caz, pot
aplica sancţiunile prevăzute de regulamentele SIBEX.
Art. 62
Pentru a verifica nivelul de pregătire şi perfecţionare a angajaţilor, Directorul General al
SIBEX poate dispune evaluarea periodică a personalului din cadrul departamentelor societăţii, iar în
situaţia în care consideră că nivelul acestora este necorespunzător va lua măsurile de rigoare pentru
remedierea situaţiei.
Art. 63
(1) Planificarea concediilor angajaţilor SIBEX se va face astfel încât, pe durata concediului,
atribuţiile persoanelor aflate în concediu să fie preluate de o altă persoană din cadrul SIBEX.
(2) Directorul General sau Directorul General Adjunct, după caz, vor nominaliza persoana care va
îndeplini atribuţiile angajatului SIBEX pe perioada în care acesta din urmă se află în concediu.
(3) Înainte de plecarea în concediu, angajatul SIBEX va preda persoanei desemnate lucrările aflate
în curs.
(4) La revenirea din concediu angajatul SIBEX va prelua de la persoana desemnată lucrările predate
şi va fi informat de către aceasta asupra stadiului în care se află lucrările respective.
Art. 64
(1) Activitatea de supraveghere a nivelului de securitate a liniilor de comunicaţii şi a sistemului
electronic de tranzacţionare este desfăşurată de către Departamentul Administrare Sistem
Informatic.
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(2) Orice nereguli sau erori depistate în sistemul de comunicaţii sau în sistemul electronic de
tranzacţionare vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil după constatarea lor de către
Departamentul Administrare Sistem Informatic, iar cauzele neregulilor sau erorilor vor fi aduse la
cunoştinţă conducătorilor şi dacă este cazul, Departamentului Tranzacţii şi Supraveghere Pieţe.
(3) Mecanismele de securitate şi control al sistemelor informatice, precum şi procedurile privind
păstrarea în siguranţă a bazelor de date sunt descrise în Anexa. nr.2- Măsuri de asigurare a
securitatii sistemelor informatice- si in procedurile specifice privind

securitatea sistemelor

informatice ale societatii.
CAPITOLUL IX
RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI
Art. 65
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament precum şi a oricăror altor reguli şi proceduri
interne de către angajaţii SIBEX, aduse la cunostinţa acestora, se sancţionează conform prevederilor
legislaţiei dreptului muncii.
Art. 66
Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate angajaţilor SIBEX de către conducatorii
societăţii sunt, în funcţie de gravitatea faptei:
a) avertisment scris;
b) retrogradare din funcţie pe termen limitat;
c) diminuarea unor drepturi salariale pe o perioadă limitată de timp;
d) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 67
(1) Prezentul regulament, precum şi modificările şi completările ulterioare, vor fi supuse aprobării
C.N.V.M. urmând a intra în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei de către
C.N.V.M.
(2) Regulamentul şi modificările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor care intră
sub incidenţa prevederilor sale şi se publică pe site-ul S.C. SIBEX S.A.
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(3) Anexa nr. 1 – Organigrama societăţii şi Anexa nr.2 „Măsuri de asigurare a securităţii sistemelor
informatice în cadrul SIBEX” fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 68
(1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr.1 de
organizare şi funcţionare a S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. si Regulamentul nr.2
Reguli interne privind procedurile de lucru, supraveghere şi control al activităţii în cadrul SC
Bursa Monetar Financiara si de Marfuri S.A. Sibiu, cu excepţia Anexei nr. 1 – „Măsuri de
asigurare a securităţii sistemelor informatice în cadrul S.C. B.M.F.M. S.A. Sibiu” care devine
Anexa nr. 2 la prezentul Regulament - „Măsuri de asigurare a securităţii sistemelor informatice în
cadrul SIBEX”, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
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Anexa 1 Organigrama SIBEX
Audit Financiar Extern

Audit Intern

Adunarea Generala a Actionarilor

Consiliul de Administratie

Director General

Consilieri Director
General

Director General
Adjunct

Director General Adjunct

Departament
Emitenti

Control Intern

Departament
Economic si
Administrativ

Departament
Juridic si Resurse
Umane

Departament
Comunicare si
Marketing

Departament
Tranzactionare si
Supraveghere Piete

Departament
Dezvoltare si
Produse Noi

Departament
Administrare Sistem
Informatic

Departament
Dezvoltare Sistem
Informatic
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Anexa 2
Măsuri de asigurare a securităţii sistemelor informatice
în cadrul SIBEX
1. Sistemul electronic de tranzacţionare al SIBEX a fost conceput pe un sistem de tip model three tower extins (pe primul nivel sunt participanţii
care se conectează, pe nivelul doi sunt serverele de comunicaţie şi pe nivelul trei serverul de tranzacţionare).
-

accesul la bazele de date revine exclusiv serverului de tranzacţionare şi ele nu sunt accesibile nici serverelor de comunicaţie şi nici
participanţilor;

-

toate informaţiile trimise către participanţi se fac numai în urma unor cereri exprese ale acestora, excluzând informaţiile legate de
modificările apărute în piaţa;

-

accesul la informaţiile oferite de sistemul de tranzacţionare de către participanţi este structurat pe nivele de acces pentru păstrarea
confidenţialităţii datelor din piaţa;

-

accesul participanţilor în piaţa este realizat pe baza unui user name şi a unei parole, cat şi prin restricţionarea la nivel de IP a acestora;

-

serverul de baze de date este izolat în cadrul unei subreţele locale, astfel încât nu este posibilă accesarea lui din afara acesteia;

2. Serverul de baze de date este plasat la un nivel al reţelei cât mai departe de accesul prin internet.
3. Sunt implementate reguli de firewall stricte pentru evitarea accesului neautorizat în reţea la nivelul routerului de internet.
4. Sunt implementate reguli de firewall pentru toate sistemele care sunt plasate în spatele routerului de internet şi care pot fi accesate din
exterior(server web, server mail, servere de comunicaţii, proxy)
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Măsuri de recuperare şi restaurare a bazelor de date în cadrul societăţii în cazul unor evenimente deosebite
1. Serverul de baze de date este alcătuit astfel încât să se evite pierderea de informaţii cauzate de probleme hardware care pot să apară (defectarea
unui hard disk – sistem raid hot plug, defectarea memoriei-utilizarea de memorii de tip spare memory);
2. Salvarea bazelor de date pe un sistem de rezervă se realizează în timp real prin intermediul unui al doilea server de baze de date.
3. Existenţa unor fişiere log pentru operaţiile efectuate pe parcursul unei sesiuni de tranzacţionare;
4. Bazele de date şi fişierele log generate de-a lungul sesiunii de tranzacţionare se salvează zilnic atât pe serverul da baze de date, cât şi pe un alt
calculator din reţea, acestea fiind totodată inscripţionate pe suport optic.
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