
Bibliografia pentru postul de sef serviciu in cadrul Serviciului Trezorerie al Fondului Roman 

de Contragarantare S.A. 

1. Legea nr.  346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicată - Legea societăţilor 
comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Art. 91-155; 

3. Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea 
Fondului Român de Contragarantare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea 

Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobată prin 

Legea 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/27.06.2012 privind organismele 

de plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de administrare a 
investițiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 
privind piața de capital; 

7. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/27.06.2012 pentru modificarea 
pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital - publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 20 /10.01.2012; 

8. Codul BVB; 
9. Regulamentul ASF nr.3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea 

contraparţilor centrale emis în conformitate cu prevederile 
Regulamentului(UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzactii; 

10. Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea 
depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor central(forma 
consolidata);  

11. Fixed income analysis – second edition- autori  
Frank J.Fabozzi,PhD,CFA,CPA cu colaborarea  
Mark J.P.Anson,PhD,CFA,CPA,Esq 
Kenneth B.Dunn,PhD 
J.Hank Lynch,CFA 
Jack Malvey,CFA 
Mark Pitts,PhD 
Shrikant Ramamurthy 
Roberto M. Sella,Cristopher B.Steward,CFA 

http://www.slideshare.net/pacino83/cfa-l-1-fixed-income-analysis-2nd-e-frank-j-fabozzi 

   Capitolul 1 pag 1-15 Features of Debt Securirties 

   Capitolul 2 pag 17-36 Risks associated with Investing in Bonds 

   Capitolul 7 pag 157-183 Introduction to the measurement of interest rate   

risk. 
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