TEMATICA DETALIATĂ A PROGRAMULUI DE
FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ – FPC 2016

I.

FPC-W1 – acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema:
Cerințe noi privind abuzul de piață (1)
Durata: 2 ore
Programa analitică:
 Aria de aplicare
 Abuzul de piață
 Practici de piață acceptate
 Programe de răscumpărare. Stabilizare
 Publicarea informației privilegiate
 Lista persoanelor inițiate (insiders)
 Tranzacțiile directorilor
 Sancțiuni
Bibliografie:
 Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind
abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și
2004/72/CE ale Comisiei.
– Regulamentul UE 347/2016
– Regulamentul UE 378/2016
– Regulamentul UE 522/2016
– Regulamentul UE 523/2016
– Regulamentul UE 908/2016
– Regulamentul UE 909/2016
– Regulamentul UE 957/2016
– Regulamentul UE 958/2016
– Regulamentul UE 959/2016
– Regulamentul UE 960/2016
– Regulamentul UE 1052/2016
– Regulamentul UE 1055/2016
 Directiva 57/2014
– Directiva 2392/2015

II.

FPC-W2 – acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema:
Cerințe noi privind abuzul de piață (2)
Durata: 2 ore
Programa analitică:
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 Cerințe aplicabile SSIF
Bibliografie:
 Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind
abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și
2004/72/CE ale Comisiei.
– Regulamentul UE 347/2016
– Regulamentul UE 378/2016
– Regulamentul UE 522/2016
– Regulamentul UE 523/2016
– Regulamentul UE 908/2016
– Regulamentul UE 909/2016
– Regulamentul UE 957/2016
– Regulamentul UE 958/2016
– Regulamentul UE 959/2016
– Regulamentul UE 960/2016
– Regulamentul UE 1052/2016
– Regulamentul UE 1055/2016
 Directiva 57/2014
– Directiva 2392/2015
III.

FPC-W3 – acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema: Noile cerinţe de Guvernanţă Corporativă aplicabile S.S.I.F.
Durata: 2 ore
Programa analitică:
1. Cine trebuie să aplice Regulamentul ASF 2/2016?
2. Aspecte generale
3. Criterii ce trebuie îndeplinite de conducerea Entităților
4. Responsabilitătile Consiliului
5. Obligațiile Consiliului
6. Comunicarea cu părțile interesate
7. Responsabilităţile conducerii executive
8. Funcțiile cheie
9. Identificarea conflictelor de interese
10. Gestionarea conflictelor de interese
11. Managementul riscului
12. Act constitutiv/norme/proceduri
13. Aplicarea Regulamentului ASF nr. 2/2016
Bibliografie:
 Regulament ASF 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă
corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de
ASF
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IV.

FPC-W4 – acțiune cu caracter științific si profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema: Vânzarea în lipsă - considerente generale
Durata: 2 ore
Programa analitică:
 Ce este vânzarea în lipsă?
- descriere generală a operațiunii
- cum functionează
 Avantajele și limitările vânzării în lipsă?
- motivațiile inițierii acestei operațiuni
- exemple de hedging
- limitări ale operațiunilor de vânzare în lipsă (risc, acțiuni corporative,
restricții)
 Participanții la operațiune
- vânzătorii în lipsă (indivduali, instituționali, fonduri de hedging)
- cine împrumută instrumentele financiare de la baza operațiunii
 Metode de a intra short
- prin broker (vânzare în lipsă)
- prin alte instrumente financiare (futures, options, CFDs, Spread Betting)
Bibliografie:
 REGULAMENT Nr. 6/2016 pentru modificarea și completarea
Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții
financiare, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 121/2006, și pentru
modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea
sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără
prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de
împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate
acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul CNVM
nr. 10/2010
 Regulamentului (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă și anumite
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
 The Ultimate Step-by-Step Guide to Short Selling Stocks, Lorenzo Blair,
September 23, 2014
 All About Short Selling (All About Series), Tom Taulli, February 15,
2011
 www.tradeking.com/education
 http://www.investorguide.com/

V.

FPC-W5 – acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema: Modificări ale Codului BVB si Codului Depozitarului Central în
ceea ce privește efectuarea tranzacțiilor în marjă, acordarea de credite și
împrumutul de instrumente financiare.
Durata: 2 ore
Programa analitică:
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 Împrumutul de instrumente financiare și garanțiile asociate
 Cumpărarea în marjă și vânzarea în lipsă
Bibliografie:
o Codul Bursei de Valori București
o Codul Depozitarului Central
o REGULAMENT Nr. 6/2016 pentru modificarea și completarea
Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții
financiare, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 121/2006, și pentru
modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea
sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără
prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de
împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor
asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin
Ordinul CNVM nr. 10/2010
o Regulamentului (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă și anumite
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
VI.

FPC-W6 – acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema: Managementul riscului de piață – tipuri de riscuri și activități de
management
Durata: 2 ore
Programa analitică:
Riscul de Piață - MARKET RISK
 introducere și descriere
o tipuri de riscuri de piață
o activitățile legate de managementul riscului de piață
o organizarea activității de management al riscului de piață
o riscul de piață în instituții financiare
o riscul de piață în activitatea SSIF
o riscul de rată de dobândă
o riscul valutar
o riscul de lichiditate
o riscul de efect de levier excesiv (excessive leverage)
Bibliografie:
o Bank of International Settlements, International Convergence of
Capital Measurement and Capital Standards, 2004 (Basel II)
o Alexander, Carol si Elizabeth Sheedy, editori, 2011, The Professional
Risk Manager’s Handbook. A Comprehensive Guide to Current
Theory and Best Practices
o Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si
societatile de investitii; regulamentele delegate și de punere în aplicare
aferente.
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o Regulament ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii
şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificarile
si completarile ulterioare.
VII.

FPC-W7 – acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema: Managementul riscului de piață – modele value at risk și testare
portofolii în condiții de stress
Durata: 2 ore
Programa analitică:
Riscul de Piață - MARKET RISK
 modele Value at risk
 introducere și descriere
 modele VAR analitice
 modele VAR bazate pe simularea Monte Carlo
 modele VAR bazate pe simulare istorică
 atribuirea deținerilor la factori de risk
 testarea istorică a modelelor VAR
 modele VAR avansate
 testare portofoliului în condiții de stress pe baza de scenarii- Stress Testing
 introducere și descriere
 scenarii bazate pe evenimente istorice
 scenarii ipotetice
Bibliografie:
o Bank of International Settlements, International Convergence of
Capital Measurement and Capital Standards, 2004 (Basel II)
o Alexander, Carol si Elizabeth Sheedy, editori, 2011, The Professional
Risk Manager’s Handbook. A Comprehensive Guide to Current
Theory and Best Practices
o Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si
societatile de investitii; regulamentele delegate și de punere în aplicare
aferente.
o Regulament ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii
şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificarile
si completarile ulterioare.
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VIII.

FPC-W8 – acțiune cu caracter științific si profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Durata: 2 ore
Programa analitică:
1. Cadrul legal in domeniul prevenirii şi combaterii spălarii banilor şi finanţării
terorismului - aplicarea Legii nr.656/2002
2. Rolul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în
cadrul sistemului naţional de luptă împotriva spălării banilor
3. Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate,
supraveghere şi control;
4. Aplicarea regimului sancţiunilor internaţionale – atribuţiile ONPCSB în
conformitate cu dispoziţiile OUG nr.202/2008
Bibliografie:
 Suporturile de curs elaborate de Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor
 Legea nr. 656/2002 republicată, pentru prevenirea și sancționarea
spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire
și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările
ulterioare
 Regulamentul ASF nr. 5/2008 privind instituirea unor măsuri de
prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de
terorism prin intermediul pieței de capital, cu modificările și
completările ulterioare

IX.

FPC-W9 – acțiune cu caracter știintific și profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema: Piețele internaționale de acțiuni - riscuri privind continuarea ciclului de
creștere
Durata: 2 ore
Programa analitică:
 SUA - politica monetara a Fed si perspectiva profiturilor companiilor
 Europa - provocarile aplicarii procedurilor de "bail-in"
 Riscuri in alte parti ale globului - Asia
Bibliografie:
 "Business
Cycle
Investing:
Where
Are
We
Now?"
(http://marketrealist.com/2016/04/commodities-outperformance-meansbusiness-cycle-yet/
 "Bail-in Expectations for European Banks - European Systemic Risk" (
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/wp/esrbwp7.en.pdf?677ff761f8b5d0c
063d6db2c5105f789)
 "Earnings Insight Factset" - http://www.factset.com/earningsinsight
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X.

FPC-W10 – acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem
online (webinar)
Tema: 1.
Construirea unei relații de succes cu clienții
Durata: 2 ore
Programa analitică:










Conştientizarea semnificaţiei reale şi profesioniste a conceptului de
„relație” autentică.
Conștientizarea ingredientelor necesare „succesului” în relațiile
profesionale.
Preocuparea pentru controlul tuturor factorilor care favorizeaza succesul.
Rolul planificării în activitatea profesională
Implicarea proactivă și influențarea în mod proactiv a relației cu clientul.
Evitarea manipulării și utilizarea permanentă doar de tehnici persuasive.
Atitudinea face diferența!
Ceea ce DAI oferă un indiciu despre ceea ce vei primi într-o relație.
Evitarea victimizării și identificarea de noi și noi soluții pentru o
relaționare de succes.

Bibliografie:
 Längle, Silvia & Wurm, Christopher
Living Your Own Life Existential Analysis in Action, Karnac Books Ltd., London, 2016
 Mandino, Og
Cel mai vestit vânzător din lume, ISBN 973-8120-25-X,
Curtea Veche Publishing, 2001
 Radu, Cristian-Marian Atunci când presiunea devine stres, Curs pregătit
013, Euritma Training
& Development, 2013
 Steinhardt, Nicolae
Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1991 (reeditat, ISBN ediția 1994: ISBN 973-35-0364-9 ).
 Ziglar, Zig Strategies for Succes, Ghidul Participantului, ISBN #1-56207520-9, Ziglar Corp., SUA, © 2005-2016.
 Ziglar, Zig Assuring Customer Loyalty, Ghidul Participantului, ISBN 156207-543-8, Ziglar Corp., SUA, © 2006-2014.
 Wikipedia; http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Steinhardt
 Wikipedia; http://ro.wikipedia.org/wiki/Scoala_pitagoreica
 Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Zig_Ziglar
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