
Anexa nr. 1 

Informaţii privind cadrul legal aferent, 

legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă 

 

Piaţa de capital a Republicii Moldova funcţionează în corespundere cu următoarele acte legislative 

şi normative în vigoare:  

 

1. Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital; 

 

2. Legea nr.1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni; 

 

3. Regulamentul privind serviciile şi activităţile de investiţii, aprobat prin Hotărîrea Comisiei 

Naţionale a Pieţei Financiare nr.49/3 din 26.08.2015; 

 

4. Regulamentul privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărîrea 

Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.56/11 din 14.11.2014; 

 

5. Regulamentul privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare, aprobat 

prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 49/2 din 26.08.2015; 

 

6. Regulile Pieţei Reglementate Bursei de Valori a Moldovei, aprobate la Consiliul Bursei de 

Valori a Moldovei din 22.04.2015 (proces-verbal nr.07/15) şi acceptate prin Hotărîrea Comisiei 

Naţionale a Pieţei Financiare nr.23/3 din 08.05.2015 cu privire la eliberarea licenţei de operator 

de piaţă şi a autorizaţiei de piaţă reglementată Societăţii pe acţiuni „Bursa de Valori a 

Moldovei”; 

 

7. Regulile sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei, operator de 

sistem, aprobate de către Consiliul Societății pe acțiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” 

(proces-verbal nr.08/15 din 01.07.2015), cu modificările și completările ulterioare (proces-verbal 

nr.10/15 din 06.08.2015 și proces-verbal nr.11/15 din 10.09.2015) și acceptate prin Hotărârea 

C.N.P.F. nr.60/8 din 13.11.2015 cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de 

tranzacționare; 

 

8. Regulile Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare aprobat prin Hotărârea Consiliul SA 

“Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” nr. 14 din 19.04.2019; 

 

9. Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei 

Naţionale a Pieţei Financiare nr.32/2 din 16.06.2014; 

 

10. Regulamentul privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărîrea 

Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.14/5 din 31.03.2016; 

 

11. Regulamentul privind abuzul pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.14/15 din 

31.03.2017; 

 

12. Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori 

mobiliare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, aprobat de Consiliul Bursei de 

Valori a Moldovei, procesul-verbal nr.10/15 din 06.08.2015 şi acceptat prin Hotărîrea C.N.P.F. 



nr.47/6 din 12.08.2015 cu privire la reglementarea tranzacțiilor cu pachete unice de valori 

mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei; 

 

13. Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare 

în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei, aprobat de 

Consiliul Bursei de Valori a Moldovei prin procesele-verbale nr.11/15 din 10.09.2015, nr.12/15 

din 12.11.2015 și nr. 01/16 din 01.02.2016 şi acceptat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.16/7 din 

08.04.2016 cu privire la reglementarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare în 

cadrul sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei; 

 

14. Regulamentul privind ofertele publice de cumpărare aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a  

Pieţei Financiare nr.33/1 din 16.06.2015. 


