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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A fost publicat Regulamentul (CE) 
nr. 1060/2009 privind agenţiile de 
rating de credit, al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
(„Regulamentul”).  
 
Regulamentul se aplică ratingurilor 
de credit acordate de agenţiile de 
rating de credit înregistrate în 
Comunitate şi care sunt fie 
publicate, fie distribuite în baza unui 
abonament.  
 
Regulamentul nu se aplică: 
 
• ratingurilor private de credit, care 

nu sunt destinate publicării sau 
distribuirii; 

• punctajelor de bonitate sau 
sistemelor de evaluare a bonităţii 
ce decurg din relaţiile cu clienţii, 
sau de natură comercială ori 
industrială; 

• ratingurilor de credit realizate de 
agenţiile de credite de export; 

• ratingurilor de credit realizate de 
băncile centrale, în anumite 
condiţii. 

 
Începând cu data de 7 decembrie 
2010, următoarele entităţi vor putea 
utiliza ratinguri de credit în scopuri 
de reglementare, numai dacă au 
fost acordate de agenţii stabilite în 
Comunitate şi înregistrate potrivit 
acestui Regulament: 
• instituţiile de credit; 
• societăţile de servicii de investiţii 

financiare; 
• societăţile de asigurări şi 

reasigurări; 
• organismele de plasament 

colectiv în valori mobiliare; 
• societăţile de pensii. 
 
Cu respectarea anumitor condiţii de 
recunoaştere indicate în 
Regulament, pot fi utilizate în 
scopuri de reglementare şi 
ratingurile de credit acordate într-un 
stat terţ de agenţii de rating din 
Comunitate, precum şi ratingurile de 
credit acordate de agenţii de rating 
stabilite într-un stat terţ. 
 

Regulamentul descrie condiţiile 
ce trebuie respectate de către 
agenţiile de rating de credit, de 
analiştii de credit, de angajaţi şi 
de alte persoane implicate 
direct în activităţile de rating 
pentru asigurarea 
independenţei şi evitarea 
conflictelor de interese în 
desfăşurarea activităţii de 
acordare a ratingurilor de credit.  
 
Până la 7 iunie 2010 fiecare stat 
membru are obligaţia de a 
desemna o autoritate 
competentă în sensul 
Regulamentului.  
 
Regulamentul prevede atribuţiile 
autorităţilor competente, 
măsurile de supraveghere ce 
pot fi adoptate de acestea şi 
modalităţile de cooperare dintre 
ele.  
 
Agenţiile de rating de credit care 
intenţionează să se înregistreze 
ca agenţii de rating de credit în 
condiţiile acestui Regulament 
vor depune cererea de 
înregistrare nu mai devreme de 
7 iunie 2010, în cazul agenţiilor 
nou-înfiinţate, şi nu mai târziu 
de 7 septembrie 2010, în cazul 
agenţiilor de rating de credit 
existente.  
 
Regulamentul va intra în 
vigoare la data de 7 decembrie 
2009 şi se va aplica pe teritoriul 
tuturor statelor membre ale 
Spaţiului Economic European. 
 
[Sursa: Jurnalul Oficial nr. 
L302/17.11.2009] 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi 
puteţi contacta pe Sorin David,  
Dan Dascălu, Anda Rojanschi 
sau Laura Toncescu. 


