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Tendinte in cadrul legislativ european privind piata de capital 
 

Asociatia Brokerilor organizeaza in data de 14 aprilie 2011, seminarul „Tendinte in cadrul 

legislativ european privind piata de capital”. Evenimentul va avea loc incepand cu ora 9:30, 

la  World Trade Center Bucuresti, salile Mexico & Seoul si ofera oportunitatea participarii la o 

dezbatere privind conceptele-cheie ale abuzului de piaŃă, dar şi aspectele practice specifice.  

 

Totodată, vor fi prezentate analize comparative ale reglementărilor naŃionale versus cele 

europene. ParticipanŃii la seminar vor afla ultimele tendinŃe în legislaŃia europeană şi vor 

beneficia de punctul de vedere al unor specialişti cu experienŃă profesională remarcabilă  în arii 

specifice pieŃei de capital, care vor putea aduce astfel în discuŃie elemente de practică în 

materie.  

Seminarul face parte din proiectul “Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din 
domeniul valorilor mobiliare”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, iar participarea este gratuită. 

Seminarul se adresează angajaŃilor societăŃilor de servicii de investiŃii financiare (S.S.I.F.) şi 
instituŃiilor de credit care activează în piaŃa de capital, membre sau nemembre ale AsociaŃiei 
Brokerilor, cât şi ai instituŃiilor întregii pieŃe de capital (operatori de piaŃa, operatori de sistem, 
depozitar central al valorilor mobiliare, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, 
fonduri deschise de investiŃii  mobiliare - S.I.F., societăŃi de administrare a investiŃiilor şi 
consultanŃii de investiŃii) şi ai investitorilor persoane juridice pe piaŃa de capital din România / 
investitorii calificaŃi. 

Pentru detalii suplimentare privind agenda seminarului şi modalitatea de inregistrare, vă rugăm să 
accesaŃi website-ul www.asociatiabrokerilor.ro, sectiunea de „Formare profesională prin fonduri 
europene” sau să contactaŃi direct AsociaŃia Brokerilor, la tel: 021-317.99.35; fax:021.317.99.34;  

e-mail:  secretariat@asociatiabrokerilor.ro, persoane de contact: Ingrid Zamfir  - expert promovare 
şi  Anca Dobrea – expert logistică seminarii şi cursuri. 
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