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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

BVB şi BERD lansează un proiect comun de guvernanţă corporativă în România  

 

 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) informează că, în şedinţa Consiliului Bursei din 21 decembrie 

2012, s-a aprobat lansarea unui proiect comun BVB-BERD de guvernanță corporativă în România.  

Obiectivul proiectului este de a dezvolta practicile de guvernanță corporativă și de raportare în 

rândul companiilor listate din România, prin îmbunătățirea recomandărilor din Codul de 

Guvernanță Corporativă al BVB (Codul GC), și consolidarea implementării și monitorizarea 

acestora.   

 

Proiectul este estimat a începe în primul/al doilea trimestru din 2013 și are o durată totală estimată 

de 24 luni. Costul direct al proiectului, aproximat la 296 mii EUR, va fi suportat de către BERD și 

cofinanțat de BVB.   

 

În 2008, Bursa de Valori București a realizat un Cod de Guvernanță Corporativă aplicabil 

companiilor listate la BVB. Acesta cuprinde un set de recomandări pentru a fi aplicate conform 

mecanismului „Aplică sau Explică”. Companiilor listate la Categoria I li se solicită să adere la 

minim 14 recomandări, iar acestea trebuie să publice o Declarație Anuală de Guvernanță 

Corporativă, prin care să arate cărora dintre prevederi li s-au conformat și să ofere explicații în 

cazul celor cărora nu li s-au conformat.   

       

Pentru anul financiar 2011, companiile românești listate au raportat pentru prima dată gradul de 

conformare cu Codul GC. Elementul de noutate a adus unele îmbunătățiri, dar transparența oferită 

de majoritatea companiilor este încă insuficientă.   

 

BVB dorește să îmbuntăţească mediul de guvernanță corporativă din România și a abordat Echipa 

de Tranziție - Legal Transition Team (LTT) din cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare pentru a oferi asistență în inițiativa de a întări implementarea Codului GC, de a 

dezvolta activitatea de monitorizare a BVB, și de a revizui Codul GC pentru a se alinia la 

standardele internaționale și la cele mai bune practici în domeniu. BVB dorește de asemenea să 

creeze un Indice de Guvernanță Corporativă în încercarea de a scoate în evidență acele companii 

care demonstrează standarde de guvernanță corporativă înalte și să stimuleze astfel alte companii 

listate să își îmbunătățească practicile (Misiunea).  

       

BVB a fondat Institutul de Guvernanță Corporativă (BVB-IGC), care reprezintă un centru de 

educare pentru companiile listate, și al cărei obiectiv este să aducă cultura managerială din 

România la standardele UE și să încurajeze companiile să se conformeze principiilor de 

guvernanță corporativă. Atât BVB, cât și BVB-IGC sunt angajate în implementarea proiectului şi 

promovarea regulilor de guvernanță corporativă către companiile listate din România.   

 

BERD va selecta o companie de consultanță (Consultantul) pentru a dezvolta Misiunea.  

   

 

 



 

 

Consultantul va oferi următoarele servicii: 

a. Revizuirea practicilor de guvernanță corporativă ale companiilor listate, inclusiv 

declarațiile de conformitate și procedurile de monitorizare ale BVB; compararea practicilor 

de guvernanaţă corporativă din România cu cele din țările similare ca nivel de dezvoltare; 

elaborarea de propuneri adecvate pentru România, creșterea practicilor de guvernanță 

corporativă, expunerea și monitorizarea conformării cu Codul GC.    

b. Dezvoltarea unei metodologii pentru BVB pentru: (i) evaluarea practicilor de guvernanţă 

corporativă ale companiilor listate, (ii) monitorizarea practicilor de raportare şi revizuirea 

calităţii declaraţiilor de conformitate şi (iii) procesarea informaţiilor oferite de către 

companiile listate în rapoarte publicabile. Asistarea BVB în adoptarea şi implementarea 

metodologiei.  

c. Revizuirea Codului GC şi a cadrului de guvernanţă corporativă din România pentru a se 

asigura că nu există principii contradictorii, noi propuneri, şi alinierea la standardele 

internaţionale şi la cele mai bune practici în domeniu.  

d. Crearea Indicelui BVB de Guvernanţă Corporativă şi metodologia de includere a 

companiilor în indice.   

e. Dezvoltarea şi implementarea programelor de training (aproximativ 5 sesiuni) pentru BVB 

şi pentru companiile listate, pentru a asigura implementarea efectivă a metodologiei. 

 

Pentru detalii despre cum puteţi deveni Consultant, vă rugăm sa vizitaţi anunţul de achiziţii pe 

website-ul BERD, la următorul link:   

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/notices/csu/38456.shtml 
 

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la adresa de email comunicare@bvb.ro.  
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