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Acronime utilizate 

 

Regulamentul ARC Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului [astfel cum a fost modificat ultima dată prin 

Regulamentul (UE) nr. 462/2013] 

ARC Agenție de rating de credit 

ESMA Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 

RU Resurse umane 

AI Audit intern  
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1 Domeniu de aplicare 

Cui i se aplică? 

1. Prezentul ghid se aplică agențiilor de rating de credit (ARC) înregistrate în UE. Ghidul nu 
se aplică agențiilor de rating certificate. 

 
Când se aplică? 

 
2. Ghidul intră în vigoare la două luni de la publicarea sa pe site-ul ESMA în toate limbile 

oficiale ale UE. 

2 Definiții 

3. Regulamentul ESMA: Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 
716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei. 

 

3 Scopul ghidului 

4. Ghidul stabilește informațiile care trebuie comunicate de către ARC pentru a face posibilă 
supravegherea lor permanentă și consecventă de către ESMA. De asemenea, clarifică 
așteptările ESMA cu privire la informațiile care trebuie să îi fie comunicate în vederea 
calculării taxelor de supraveghere și a cotelor de piață ale ARC. 

 

4 Conformitate și obligații de raportare 

5. Prezentul document cuprinde orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul 
ESMA. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, participanții la 
piețele financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru respectarea 
ghidurilor și a recomandărilor. 

 

5 Informațiile care trebuie incluse în comunicările 

periodice 

6. Această secțiune arată care sunt informațiile pe care ARC trebuie să le transmită către 
ESMA trimestrial, semestrial și anual în cadrul comunicărilor periodice. Informațiile trebuie 
comunicate în termen de o lună de la încheierea trimestrului în cauză. 
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Perioada Termenul de comunicare 

T1 20xx (până la 31 martie 20xx) 30 aprilie 20xx 

T2 20xx (până la 30 iunie 20xx) 31 iulie 20xx 

T3 20xx (până la 30 septembrie 20xx) 31 octombrie 20xx 

T4 20xx (până la 31 decembrie 20xx) 31 ianuarie 20x(x+1) 

 

7. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care au fost identificate eventuale încălcări ale 
Regulamentului ARC care prezintă un risc pentru integritatea și obiectivitatea ratingurilor 
de credit existente [inclusiv eventuale activități frauduloase sau ilegale (de exemplu, 
abateri ale angajaților sau ale conducerii)], este recomandabil ca ARC să informeze 
ESMA imediat. În caz contrar, ARC trebuie să fie conștiente de faptul că, în situația 
constatării unei încălcări, nu vor putea să beneficieze de circumstanța atenuantă 
prevăzută la secțiunea II punctul 3 din anexa IV la Regulamentul ARC („În cazul în care 
agenția de rating de credit a furnizat ESMA, fără întârziere și în mod eficient, informații 
complete cu privire la încălcare, se aplică un coeficient de 0,4.”). 

 
8. ESMA nu are intenția ca, prin comunicarea periodică a informațiilor prevăzute în prezentul 

ghid, ARC să renunțe la privilegiile juridice pe care le dețin. 
 
 
A. Informări trimestriale 
 

5.1 Veniturile și costurile financiare (pe tip de rating de credit și la 

nivel individual și consolidat) 

9. ESMA trebuie să primească informații cu privire la veniturile trimestriale în funcție de (i) 
tipul de rating de credit și (ii) costuri. 

 
10. Veniturile trimestriale trebuie defalcate pe următoarele tipuri de rating de credit: ratinguri 

ale entităților comerciale nefinanciare; ratinguri ale entităților comerciale financiare; 
ratinguri suverane/ale finanțelor publice; ratinguri pentru finanțarea structurată; ratinguri 
ale obligațiunilor garantate. 

 
11. Costurile trimestriale trebuie să indice separat costurile operaționale și costurile totale. 

Costurile operaționale trebuie să reprezinte o aproximare a câștigurilor înainte de dobânzi 
și taxe. Cifrele trebuie prezentate ca venituri și costuri înregistrate de la un trimestru la 
altul (nu de la an la an). 

 
12. ARC exceptate de la plata taxei anuale de supraveghere trebuie să comunice aceste 

informații semestrial, nu trimestrial. 
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5.2 Rotația personalului, posturile vacante și avansările importante 

13. ESMA trebuie informată în legătură cu rotația trimestrială a personalului superior de 
conducere (inclusiv din domeniul informatic), a analiștilor principali și a analiștilor. ARC 
exceptate de la plata taxei anuale de supraveghere trebuie să comunice aceste informații 
semestrial, nu trimestrial. 

 
 

5.3 Efectivul angajaților în echivalent normă întreagă 

14. În plus față de datele referitoare la rotația personalului, ESMA trebuie să primească și o 
raportare trimestrială a efectivului total al personalului care lucrează la o ARC, exprimat în 
echivalent normă întreagă. ARC exceptate de la plata taxei anuale de supraveghere 
trebuie să comunice aceste informații semestrial, nu trimestrial. 

 

5.4 Reclamațiile interne depuse la departamentul de verificare a 

conformității 

15. La primirea unei reclamații care intră sub incidența regulamentului, ARC trebuie să 
comunice ESMA: 

 
o o descriere a conținutului reclamației; 
o acțiunile ulterioare întreprinse de ARC; 
o informații despre eventualitatea deschiderii unei anchete ca urmare a 

reclamației primite, precizându-se inclusiv dacă la data raportării ancheta se 
află în curs sau este închisă; dacă a fost închisă, se furnizează o copie a 
raportului de anchetă. 
 
 

B. Informări semestriale 
 

5.5 Procesele-verbale ale reuniunilor consiliului, avizele și 

rapoartele directorilor neexecutivi independenți prezentate 

consiliului 

16. ARC trebuie să transmită semestrial: 
 

o procesele-verbale ale reuniunilor consiliului; 
o o copie a documentelor trimise membrilor conducerii și ai consiliului de 

supraveghere înaintea reuniunilor consiliului, precum și alte documente 
discutate în cadrul reuniunilor (de exemplu, rapoarte întocmite de funcția de 
verificare a conformității, funcția de audit intern și gestionarea riscurilor, 
funcția de raportare a revizuirii interne, funcția de securitate și riscuri ale 
informațiilor); 

o în cazul în care avizele directorilor neexecutivi independenți (DNEI) sunt 
emise sub forma unor documente de sine stătătoare, ARC trebuie să includă 
în comunicările semestriale toate avizele prezentate de DNEI în temeiul 
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secțiunii A punctul 2 din anexa I la Regulamentul ARC și toate rapoartele 
(inclusiv rapoartele de monitorizare) emise de directorii independenți. 

5.6 Acțiunile în instanță, arbitrajul și alte proceduri de soluționare a 

litigiilor 

17. ESMA trebuie să primească semestrial o scurtă descriere și informații actualizate cu 
privire la acțiunile în instanță inițiate și în curs de desfășurare, la procedurile de arbitraj și 
la orice formă de proceduri obligatorii de soluționare a litigiilor care există/au existat în 
cursul perioadei de raportare și care pot avea un impact negativ asupra continuității sau 
calității ratingurilor și/sau un impact semnificativ asupra situației financiare a ARC. 
Descrierea trebuie să conțină o prezentare pe scurt a procedurilor și a posibilelor rezultate 
în ceea ce privește răspunderea ARC. 
 

5.7 Cazurile potențiale și reale de nerespectare a Regulamentului 

ARC care au fost identificate și măsurile adoptate 

18. ARC trebuie să comunice semestrial informații detaliate cu privire la eventualele cazuri 
care pot duce la nerespectarea condițiilor inițiale de înregistrare, inclusiv: 

a. o descriere a fiecărui caz care poate duce la o eventuală nerespectare a 
condițiilor inițiale de înregistrare; 

b. o expunere a motivelor care au determinat apariția unui astfel de caz; 

c. o prezentare a acțiunilor întreprinse de ARC ca urmare a identificării cazului 
respectiv; 

d. o declarație în care se precizează dacă s-a deschis o anchetă internă în 
legătură cu cazul respectiv și dacă ancheta se află în curs sau este închisă; 
dacă a fost închisă, se transmite o copie a raportului de anchetă întocmit. 

5.8 Organigramele 

19. ARC trebuie să transmită semestrial organigrama, în cazul în care a fost actualizată. 
Organigrama trebuie să ofere detaliile necesare pentru ca ESMA să poată identifica 
structura următoarelor departamente și trebuie să descrie principalele funcții ale acestora: 

 
o funcția de verificare a conformității; 
o funcția de audit intern; 
o funcția de revizuire internă; 
o departamentele care se ocupă de activitățile de rating; 
o funcția de securitate a informațiilor; 
o departamentul IT; 
o funcția de gestionare a riscurilor. 

 

5.9 Conformitatea, auditul intern, gestionarea riscurilor 

20. Toate ARC trebuie să își comunice semestrial planul de activitate privind asigurarea 
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conformității ori de câte ori acest plan a fost actualizat în cursul perioadei respective. 
 
21. În cazul în care o ARC și-a constituit o funcție de audit intern sau a angajat o parte 

externă pentru efectuarea auditurilor interne, ESMA trebuie să primească o copie a 
planului actualizat de activitate privind auditurile interne la fiecare actualizare a planului 
din cursul perioadei respective. 

 
22. Toate ARC trebuie să transmită la ESMA copii ale rapoartelor elaborate de funcția de 

verificare a conformității, de funcția de audit intern și de funcția de gestionare a riscurilor 
(privind, de exemplu, riscurile operaționale sau riscurile legate de securitatea 
informațiilor). ARC trebuie să furnizeze detalii cu privire la orice acțiune de monitorizare 
identificată în vederea atenuării riscurilor respective. 

 

5.10 Strategia informatică la nivel de societate 

23. ESMA trebuie să fie informată semestrial cu privire la strategiile informatice ale ARC și 
cu privire la orice modificări aduse acestora. 
 

24. ESMA trebuie să fie informată semestrial cu privire la planurile de activitate în domeniul 
informatic ale ARC și cu privire la orice modificări aduse acestora. De asemenea, ARC 
trebuie să furnizeze informații la zi referitoare la stadiul punerii în aplicare a planului de 
activitate. 

 

5.11 Alte domenii 

25. În plus, ARC trebuie să raporteze semestrial cu privire la: 

 noile conflicte de interese identificate, potențiale sau reale, și măsurile 
adoptate ca reacție la acestea; 

 informații despre orice revizuire internă care a fost inițiată sau care se 
intenționează să se efectueze cu privire la modelele de rating și procesele de 
rating; 

 rezultatele analizei metodologiilor, inclusiv informații despre orice testare ex-
post efectuată în cursul perioadei respective, detalii cu privire la constatări și 
la acțiunile întreprinse de ARC în consecință. 

 

5.12 Notificarea modificării semnificative a condițiilor inițiale de 

înregistrare 

26. ESMA consideră că o „modificare semnificativă” este o modificare a informațiilor care 
trebuie comunicate în cererea de înregistrare și, în sens mai general, orice modificare 
care poate afecta conformitatea cu cerințele Regulamentului ARC. 

 
27. ARC trebuie să informeze ESMA cu privire la orice modificări semnificative ale condițiilor 

înregistrării sale inițiale, inclusiv modificări legate de următoarele aspecte, dar fără a se 
limita la acestea: 
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a. deschiderea și închiderea de sucursale; 

b. utilizarea avizării; 

c. dreptul ARC de a beneficia de o exceptare, acordat la momentul înregistrării; 

d. acordurile de externalizare; 

e. statutul juridic; 

f. structura comercială (inclusiv reorganizarea sau restructurarea activităților 

ARC și divizările); 

g. tipul de activități comerciale (inclusiv prestarea unui serviciu nou și lansarea 

unui produs nou, în domeniul ratingului sau în alt domeniu); 

h. clasa și/sau tipul ratingurilor de credit; 

i. structura acționariatului: achiziții sau cedări de participații de peste 5 % din 

capital; 

j. componența consiliului de supraveghere/de administrație; 

k. funcția de verificare a conformității și funcția de revizuire; 

l. procedurile utilizate pentru emiterea și revizuirea ratingurilor de credit; 

m. resursele financiare (inclusiv modificările aduse capitalului social sau datoriilor 

pe termen lung); 

n. metodologiile, modelele și ipotezele principale de rating; 

o. procesele informatice și sistemele de prelucrare a informațiilor pe care se 

bazează procesul de rating, precum modificările survenite în guvernanța 

informatică. 

5.13 Calcularea taxelor de supraveghere și a cotelor de piață ale 

ARC 

Taxa de supraveghere 

28. În scopul calculării taxelor de supraveghere, ARC trebuie să transmită ESMA conturile 
anuale auditate pentru anul precedent, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an. 

 
29. Baza de calcul a taxei de supraveghere este venitul provenit din activitățile de rating de 

credit și din serviciile auxiliare ale ARC. ARC care prestează și alte servicii în afara 
ratingurilor de credit trebuie să furnizeze ESMA o descriere detaliată a serviciilor 
respective, astfel încât ESMA să poată aprecia dacă acestea se încadrează la servicii de 
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altă natură decât cele de rating, la servicii auxiliare sau la servicii de altă natură decât cele 
auxiliare. 

 
30. În cazul în care o ARC cu venituri totale anuale de cel puțin 10 milioane EUR declară 

venituri provenite din activități de altă natură decât cele de rating și/sau din servicii de altă 
natură decât cele auxiliare, ARC trebuie să furnizeze o descriere detaliată a activităților și 
serviciilor în cauză. Acest lucru permite ESMA să aprecieze dacă veniturile provenite din 
activitățile și serviciile respective pot fi deduse din cifra de afaceri aplicabilă. Sumele 
corespunzătoare activităților de altă natură decât cele de rating și serviciilor de altă natură 
decât cele auxiliare trebuie să fie certificate în mod adecvat de auditorii externi ai ARC1. 

 
31. În cazul în care o ARC cu venituri totale anuale de cel puțin 10 milioane EUR prestează 

activități de rating de credit și servicii auxiliare pentru clienți diferiți, aceasta poate solicita 
deducerea veniturilor aferente din calculul veniturilor provenite din servicii auxiliare. ARC 
trebuie să pună la dispoziția ESMA o descriere detaliată a structurii sale interne, precum 
și a politicilor, proceselor și procedurilor relevante, dacă este cazul. Acest lucru trebuie să 
permită ESMA să aprecieze, în fiecare caz în parte, dacă rezultatul este prestarea de 
servicii pentru clienți diferiți, eliminând astfel un eventual conflict de interese și necesitatea 
unei activități de supraveghere. Astfel, ESMA va stabili dacă veniturile provenite de la 
bazele diferite de clienți sunt deductibile din cifra de afaceri aplicabilă. Sumele 
corespunzătoare veniturilor provenite din servicii auxiliare furnizate pentru clienți diferiți 
care nu beneficiază de servicii de rating în cursul exercițiului financiar respectiv trebuie să 
fie certificate în mod adecvat de auditorii externi ai ARC pentru fiecare client în parte și în 
total. Orice modificare adusă structurii ARC sau politicilor, proceselor ori procedurilor 
relevante ale ARC referitoare la prestarea de servicii auxiliare pentru un anumit client 
trebuie comunicate fără întârziere autorității ESMA. 
 

32. În scopul efectuării calculului menționat și al stabilirii absenței potențialelor conflicte de 
interese, prin „client” se înțelege orice client care se încadrează în definiția furnizată în 
secțiunea E partea a II-a punctul 2 ultimul paragraf din anexa I la Regulamentul ARC și 
care nu beneficiază de niciun serviciu de rating din partea grupului ARC2. 

 
33. În cazul în care o ARC solicită orice altă ajustare a cifrei de afaceri aplicabile (cum ar fi 

eliminarea tranzacțiilor din cadrul grupului), ARC trebuie să pună la dispoziția ESMA o 
descriere detaliată a ajustării solicitate și a motivelor care justifică ajustarea respectivă. 
Suma corespunzătoare ajustării trebuie să fie certificată în mod adecvat de către auditorul 
extern al ARC. 

 
34. Calcularea taxelor de supraveghere ale ARC nu aduce atingere competenței ESMA, în 

calitate de organ de supraveghere, de a aprecia permanent dacă prestarea unor servicii 
auxiliare de către o ARC constituie un potențial conflict de interese și, în caz afirmativ, de 
a adopta măsuri adecvate, în conformitate cu Regulamentul ARC. 

 

                                                

1
 Certificarea poate fi realizată de auditorul extern al ARC prin diferite mijloace, cum ar fi un raport pe baza unor proceduri 

specificate sau un raport pe baza unor proceduri convenite cu auditorul extern al ARC, o declarație a veniturilor ARC sau a 
sumelor facturate de auditorul extern al ARC, sau prin includerea acestei cereri de certificare în angajamentul de audit cu 
auditorul extern al ARC. 
2
 Secțiunea E partea a II-a punctul 2 ultimul paragraf din anexa I la Regulamentul ARC prevede următoarele: „<client> 

înseamnă o entitate, filialele sale și entitățile asociate în care entitatea are participații de mai mult de 20 %, precum și orice altă 
entitate pentru care a negociat structurarea unei emisiuni de titluri de creanță în numele unui client și atunci când a fost plătit un 
comision, în mod direct sau indirect, agenției de rating pentru acordarea unui rating acestui titlu de creanță.” 
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5.14 Calcularea cotelor de piață ale ARC 

35. Întrucât cotele de piață ale ARC se calculează pornind de la aceeași bază ca cea folosită 
la calcularea taxelor de supraveghere, orientările emise pentru calcularea cifrei de afaceri 
aplicabile pentru taxele de supraveghere sunt valabile și pentru calcularea cotelor de piață 
ale ARC. 
 

36. În scopul calculării cotelor de piață anuale, ARC al căror exercițiu financiar nu coincide 
cu anul calendaristic trebuie să pună la dispoziția ESMA conturile financiare ajustate la 
anul calendaristic. Sumele corespunzătoare acestor ajustări trebuie să fie certificate în 
mod adecvat de auditorii externi ai ARC. ARC pot furniza și situații financiare auditate 
defalcate pe trimestre sau pe alte intervale de timp, cu condiția ca informațiile respective 
să permită calcularea de către ESMA a valorii anuale a cotei de piață totale și a taxelor de 
supraveghere. 
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6 Anexa 1: Trecere în revistă a informațiilor care trebuie 

comunicate periodic la ESMA de către agențiile de rating 

de credit 

 
A. Informări trimestriale 
 

 veniturile financiare (pe tip de rating de credit și la nivel individual și consolidat) și 
costurile financiare (comunicare semestrială pentru ARC exceptate de la plata taxelor 
de supraveghere); 

 rotația personalului, posturile vacante și avansările importante (comunicare 
semestrială pentru ARC exceptate de la plata taxelor de supraveghere); 

 efectivul angajaților în echivalent normă întreagă (comunicare semestrială pentru 
ARC exceptate de la plata taxelor de supraveghere); 

 reclamațiile interne depuse la departamentul de verificare a conformității. 

 
B. Informări semestriale 
 

 informații despre orice revizuire internă inițiată sau care se intenționează să se 
efectueze cu privire la modelele de rating și procesele de rating; 

 rezultatele revizuirii metodologiilor, inclusiv informații despre toate testările ex-post 
efectuate în cursul perioadei respective, detalii cu privire la principalele constatări și 
la acțiunile întreprinse de ARC în consecință; 

 verificarea conformității, audit intern, gestionarea riscurilor și strategia și guvernanța 
informatică; 

 eventualele cazuri de nerespectare a Regulamentului ARC care au fost identificate și 
măsurile adoptate în acest sens; 

 noile conflicte de interese identificate, potențiale sau reale, și măsurile adoptate; 

 procesele-verbale ale reuniunilor consiliului, avizele și rapoartele DNEI prezentate 
consiliului; 

 acțiunile în instanță, arbitrajul și alte proceduri de soluționare a litigiilor; 

 organigramele actualizate. 

 

 


