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Anexa nr. 1 
 

Prezentare schematică a regimului de transparenţă în funcţie de instrumentul financiar şi de etapa de tranzacţionare 
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Regimul de transparenţă pre-

tranzacţionare a fost extins la 

alte instrumente financiare de 

natura acţiunilor (eg certificate de 

depozite pentru acţiuni, fonduri 

tranzacţionate la bursă şi 

certificate). Pieţelor reglementate, 

sistemelor multilaterale de 

tranzacţionare (MTF) şi 

sistemelor organizate de 

tranzacţionare (OTF) li se solicită 

să publice în mod continuu, în 

timpul programului normal de 

tranzacționare, preţurile şi 

cantităţile curente de vânzare şi 

cumpărare, inclusiv exprimările 

executabile ale interesului. 

 

Plafonarea volumului de ordine 

a fost introdusă pentru tranzacţiile 

negociate şi pentru derogările 

referitoare la preţul de referinţă. 

Utilizarea acestor derogări este 

limitată la 4% pe un singur loc de 

tranzacţionare şi la 8% pe toate 

locurile de tranzacţionare din UE 

din volumul total al tranzacţiilor 

din UE cu un instrument financiar 

din ultimele 12 luni. 

 

În cazul operatorilor 

independenţi, regimul de 

transparenţă pre-

tranzacţionare a fost extins la 

alte instrumente financiare de 

natura acţiunilor. Operatorii 

independenţi au obligaţia să 

publice cotaţiile pentru acţiuni şi 

alte instrumente financiare de 

natura acţiunilor pentru care 

există o piaţă lichidă. 

 

 

 

Operatorii independenţi: firmele de investiţii 

care se încadrează în definiţia operatorilor 

independenţi, inclusiv în noile praguri 

cantitative, vor trebui să se înregistreze ca 

operatori independenţi. Regimul operatorilor 

independenţi se extinde şi la alte instrumente 

financiare de natura acţiunilor şi la alte 

instrumente financiare de natura acţiunilor. 

 

Tranzacţionarea algoritmică şi de mare 

frecvenţă: firmele de investiţii trebuie să aibă 

sisteme eficace și mecanisme de control al 

riscului, să notifice autoritățile competente și 

locul de tranzacționare cu privire la efectuarea 

de astfel de tranzacţii, să aibă planuri de 

continuare a activităţii, să se asigure că 

sistemele sunt pe deplin testate şi monitorizate 

corespunzător. Firmele de investiţii implicate 

în tranzacţiile algoritmice de mare frevenţă 

trebuie să înregistreze toate ordinele plasate şi 

executate, ordinele anulate, cotaţiile şi la 

cererea autorităţior le pune la dispoziţia 

acestora. Firmele de investiţii implicate în 

tranzacţionarea algoritmică care utilizează o 

strategie de formare a pieţei vor avea obligaţii 

suplimentare.  

 

Accesul electronic direct: firmele de 

investiţii care oferă acces electronic direct la 

locurile de tranzacţionare trebuie să dispună 

de sisteme eficace și de mecanisme de control 

care să monitorizeze tranzacţiile clienţilor şi să 

asigure că clienţii respectă prevederile MiFID 

II şi ale regulilor locului de tranzacţionare.  

 

Sistemele locurilor de tranzacţionare: 

operatorii locurilor de tranzacţionare trebuie să 

asigure sisteme de rezistente, au capacitate 

suficientă, pot asigura o tranzacţionare 

ordonată şi sunt testate pe deplin. De 

asemenea, trebuie să permită întreruperea sau 

restricționarea temporară a tranzacționării dacă 

există o evoluție semnificativă a prețurilor și, 

în cazuri excepționale, să poată anula, varia 

sau corecta orice tranzacție. 

Obligaţii de 

tranzacţionare pentru 

acţiuni: acţiunile 

admise la tranzacţionare 

sau tranzacţionate pe un 

loc de tranzacţionare 

trebuie tranzacţionate 

pe o piaţa reglementată, 

MTF, operator 

independent sau loc de 

tranzacţionare 

echivalent dintr-o ţară 

terţă (cu unele excepţii). 

 

Sisteme de corelare 

interne: sistemele de 

corelare interne care 

execută ordinelor 

clienţilor pentru acţini 

sau instrumente de 

natura acestora pe baze 

multilaterale trebuie 

autorizate ca MTF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Raportarea tranzacţiilor: firmele de 

investiţii vor raporta pentru mai multe 

instrumente financiare întrucât scopul 

directivei a fost lărgit pentru a 

include: (i) instrumente admise la 

tranzacţionare sau tranzacţionate pe 

un loc de tranzacţţionare sau (ii) 

cazurile în care activul suport este un 

instrument tranzacţionat pe un ,loc de 

tranzacţionare sau (iii) este un index 

sau un coş compus din instrumente 

financiare tranzacţionat pe un loc de 

tranzacţionare. Firmele de investiţii 

vor trebui să includă o gamă mai 

mare de informaţii în raportele de 

tranzacţionare. Aceste raporte se 

transmit autorităţilor competente 

direct, printr-un ARM sau printr-un 

loc de tranzacţionare în numele 

firmelor de investiţii. Operatorii 

locurilor de tranzacţionare trebuie să 

raporteze autorităţilor competente 

detaliile tranzacţiilor care sunt 

executate prin sistemele lor de firmele 

care nu sunt deja subiect al 

obligaţiilor de raportare a 

tranzacţiilor. 

 

Furnizorii de sisteme centralizate 

de raportare (CTP): au obligaţia de a 

consolida datele de la pieţele 

reglementate, MTF-uri, OTF-uri şi 

APA-uri pentru instrumentele 

specificate, într-un flux electronic  

continuu, pe cât posibil, în timp real. 

CTP-urile trebuie să fie autorizate. 

Accesul la CCP-uri: CCP-urile 

trebuie să compenseze instrumentele 

financiare pe o bază nediscriminatorie 

şi transparentă indiferent de locul de 

tranzacţionare unde tranzacţia a fost 

executată (accesul poate fi refuzat în 

anumite circumstanţe); în ceea ce 

priveşte valorile mobiliare şi 

instrumentele pieţei monetare s-a 

Regimul de transparenţă post-

tranzacţionare a fost extins la alte 

instrumente financiare de natura 

acţiunilor. Pieţele reglementate, MTF-

urile şi OTF-urile trebuie să publice 

preţul, volumul şi momentul executării 

tranzacţiilor, pe cât posibil, în timp real. 

Firmele de investiţii şi operatorii 

independenţi trebuie să publice 

informaţiile post-tranzacţionae prin 

intermediul unui APA. În anumite 

condiţii, publicarea poate fi amânată. 

APA se autorizează. 
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Regimul de transparenţă pre-

tranzacţionare a fost extins la 

alte instrumente financiare decât 

cele de capital (eg obligaţiuni, 

produse financiare structurate, 

certificate de emisii şi derivate), 

cu excepţia tranzacţiilor cu 

instrumente financiare derivate 

încheiate de contrapărţi 

nefinanciare conform EMIR în 

scopul administrării riscului. 

Pieţelor reglementate, sistemelor 

multilaterale de tranzacţionare 

(MTF) şi sistemelor organizate de 

tranzacţionare (OTF) li se solicită 

să publice în mod continuu, în 

timpul programului normal de 

tranzacționare, preţurile şi 

cantităţile curente de vânzare şi 

cumpărare, inclusiv exprimările 

executabile ale interesului. 

Derogările de la cerinţele pre-

tranzacţionare se aplică pentru: (i) 

ordinele de dimensiuni mari şi 

ordinele ţinute într-un sistem de 

administrare a ordinelor; (ii) 

exprimările executabile ale 

interesului din sistemele de 

tranzacționare de tip „cerere de 

ofertă” și vocale care sunt mai 

mari decât mărimea specifică 

instrumentului financiar și care ar 

expune furnizorii de lichiditate 

unor riscuri nejustificate; (iii) 

instrumente financiare nelichide 

(detaliile vor fi specificate în 

standardele tehnice emise de 

ESMA). 
 

În cazul operatorilor 

independenţi, regimul de 

transparenţă pre-

tranzacţionare a fost extins la 

alte instrumente financiare decât 

cele de capital. Operatorii 

independenţi au obligaţia să 

publice cotaţiile pentru 

intrumentele pentru care există o 

piaţă lichidă dacă clientul solicită 

şi operatorul este de acord. 

 

Tarifele locurilor de tranzacţionare: 

operatorii locurilor de tranzacţionare pot 

impune tarife mai mari pentru ordinele 

anulate, participanţilor cu o rată crescută a 

ordinelor anulate sau celor implicaţi în 

tranzacţionarea alogoritmică şi cu frecvenţă 

mare. 

 

Pasul de cotare minim: operatorii locurilor 

de tranzacţionare vor trebui să adopte paşi de 

cotare minimi pentru acţiuni, alte instrumente 

de natura acestora şi alte instrumente financare 

(detalii vor fi specificate în standardele tehnice 

emise de ESMA). 

 

Supravegherea pieţei: operatorii locurilor de 

tranzacţionare va trebui să îşi sporească 

cerinţele în ceea ce priveşte supravegherea 

pieţei. 

 

Cea mai bună execuţie: reguli menite să 

îmbunătăţească protecţia investitorilor 

clienţilor de retail; creşterea cerinţelor de 

transparenţă pentru firmele de investiţii. 

Introducerea unui nou 

loc de tranzacţionare – 

OTF- pentru alte 

instrumente financiare 

decât cele de capital: 
cuprinde toate sistemele 

multilaterale de 

tranzacţionare care  nu 

sunt pieţe reglementare 

sau MTF-uri. OTF-urile 

pot executa ordinele pe 

o bază discreţionară, dar 

nu nu pot executa 

ordinele clienţilor prin 

angajarea capitalurilor 

proprii (cu excepţia 

cumpărărilor şi 

vânzărilor simultane pe 

cont propriu). OTF-urile 

respectă obligaţiile de 

protecţie a investitorilor 

(de ex. Cele de bună 

execuţie). Nu se permite 

ca aceeaşi entitate 

juridică să fie şi OTF şi 

operator independent. 

 

Obligaţii de 

tranzacţionare pentru 

derivate: contrapărţile 

financiare şi unele 

contrapărţi nefinanciare 

trebuie să 

tranzacţioneze 

derivatele eligibile şi 

suficient de lichide pe o 

piaţă reglementată, 

MTF, OTF sau pe un 

loc de tranzacţinare 

echivalent dintr-un stat 

membru. 

 

stabilit o perioadă tranzitorie pentru 

CCP-uri mai mică de trei ani. 

 

Accesul la locurile de 

tranzacţionare: locurile de 

tranzacţionare trebuie să furnizeze 

fluxuri de date pe o bază 

nediscriminatorie şi transparentă la 

cererea CCP-urilor care doresc să 

compenseze tranzacţiile cu 

instrumente financiare (accesul poate 

fi refuzat în anumite circumstanţe); 

locurile de tranzacţionare mici pot 

opta să nu respecte această obligaţie 

pentru anumite instrumente fiancniare 

derivate tranzacţionate la bursă. 

 

Accesul la valorile de referinţă: 
accesul la licenţe şi la informaţiile 

legate de valorile de referinţă ar 

trebui acordat CCP-urilor şi locurilor 

de tranzacţionare pe baze 

proporționale, echitabile, rezonabile 

și nediscriminatorii; pentru valorile 

de referinţă nou apărute există 

perioadă de tranziţie.  

 

Regimul de transparenţă post-

tranzacţionare a fost extins la alte 

instrumente financiare de natura 

acţiunilor. Pieţele reglementate, MTF-

urile şi OTF-urile trebuie să publice 

preţul, volumul şi momentul executării 

tranzacţiilor, pe cât posibil, în timp real. 

Firmele de investiţii şi operatorii 

independenţi trebuie să publice 

informaţiile post-tranzacţionae prin 

intermediul unui APA. În anumite 

condiţii, publicarea poate fi amânată. 

APA se autorizează. 

 

Regimul de transparenţă post-

tranzacţionare a fost extins la alte 

instrumente financiare decât cele de 

capital. Pieţele reglementate, MTF-urile 

şi OTF-urile trebuie să publice preţul, 

volumul şi momentul executării 

tranzacţiilor, pe cât posibil, în timp real. 

Firmele de investiţii şi operatorii 

independenţi trebuie să publice 

informaţiile post-tranzacţionae prin 

intermediul unui APA. În anumite 

condiţii, publicarea poate fi amânată. 

APA se autorizează. 

 

Raportarea tranzacţiilor cu 

instrumente financiare derivate pe 

mărfuri: operatorii locurilor de 

tranzacţioanre, firmele de investiţii şi 

membrii locurilor de tranzacţionare au 

obligaţii de raportare în ceea ce priveşte 

instrumentele financiare derivate, 

certificatele de emisii.  

Limitarea poziţiilor pentru 

instrumentele financiare derivate pe 

mărfuri: autorităţile competente 

trebuie să stabilească şi să aplice 

limitarea poziţiilor (metodologia va fi 

determinată de ESMA), cu excepţia 

entităţilor nefinanciare în scopul 

acoperirii poziţiilor. Operatorii locurilor 

de tranzacţionare trebuie să aplice 

controale asupra administrării poziţiilor 

şi să îndeplinească cerinţele de 

informare.  

Pre-tranzacţionare Post-tranzacţionare Executare 
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Anexa nr. 2 

Calendarul de revizuire a MiFID în perioada 2011 – 2017 
 

 

 

 

            

             

 20 

octombrie: 

Comisia 

Europeană a 

publicat 

propunerile de 

revizuire a 

MiFID I şi le-

a transmis 

Parlamentului 

European şi 

Consiliului 

UE 

  16 martie: 

Comisia pentru 

Afaceri Economice 

şi Monetare 

(ECON) a publicat 

raportul său privind 

propunerile 

legislative; 

 20 iunie: 

Consiliul a publicat 

primele propuneri 

de compromis; 

 27 

septembrie şi 5 

octombrie: ECON a 

adoptat rapoarte pe 

MiFID II şi MiFIR; 

 25-26 

octombrie: 

Parlamentul a 

aprobat cu 

amendamente 

propunerile 

legislative 

 3 decembrie: 

Consiliul UE 

publică variante de 

compromis pentru 

propunerile 

legislative 

  4 şi 13 

februarie, 1 şi 21 

martie, 9 şi 15 

aprilie, 21 mai, 4 

şi 10 iunie: 

Consiliul UE a 

publicat variante 

de compromis 

pentru 

propunerile 

legislative; 

 18 iunie:  

Consiliul UE a 

publicat 

documente 

vizând cele două 

propuneri 

legislative care 

au stat la baza 

iniţierii 

întâlnirilor 

tripartite între 

Comisia 

Europeană, 

Consiliul UE şi 

Parlamentul 

European  

  14 ianuarie: la 

întâlnirea tripartită s-a 

ajuns la o înţelegere 

politică asupra textului 

celor două propuneri 

legislative; 

 15 aprilie: MiFID 

II şi MiFIR sunt adoptate 

formal de Parlament; 

 13 mai: MiFID II 

şi MiFIR sunt adoptate 

formal de Consiliul UE; 

 22 mai: ESMA a 

publicat documentele de 

discuţie şi consultare în 

vederea elaborării 

măsurilor de nivel II; 

 12 iunie: MiFID II 

şi MiFIR s-au publicat în 

Jurnalul Oficial; 

 2 iulie: MiFID II 

şi MiFIR au intrat în 

vigoare; 

 19 decembrie: 

ESMA a transmis 

Comisiei Europene 

recomandările tehnice cu 

privire la protecţia 

investitorilor în vederea 

elaborării de acte 

delegate;  

 Trimestrul IV: 

termenul de elaborare de 

proiecte de standarde 

tehnice pentru MiFIR – 

amânat din cauza lipsei 

de resurse 

  martie: termenul 

până la care Comisia 

trebuia să adopte actele 

delegate pe baza 

recomandărilor tehnice 

primite de la ESMA în 

decembrie 2014; 

 11 mai: ESMA a 

solicitat Comisiei 

europene amânarea până 

în septembrie a 

termenului până la care 

trebuia să transmită 

proiectele de standarde 

tehnice de reglementare 

 23 mai: întâlnire 

ESC pe tema actelor 

delegate; 

 3 iulie: termenul 

iniţial până la care 

ESMA trebuia să 

elaboreze şi să transmită 

Comisiei Europene 

proiectele de standarde 

tehnice de reglementare 

– amânat până în 

septembrie; 

 23 octombrie: 

actele delegate şi 

standardele tehnice 

tebuiau să intre în 

vigoare – o nouă dată va 

fi anunţată; 

  3 

ianuarie: 

ESMA trebuie 

să elaboreze şi 

să transmită 

Comisiei 

Europene 

proiecte de 

standarde 

tehnice de 

punere în 

aplicare şi 

orientări; 

 3 iulie: 

la 24 de luni 

după intrarea în 

vigoare a 

MiFID II, data 

până la care 

statele membre 

au obligaţia de 

a transpune şi a 

publica 

legislaţia 

naţională prin 

care 

implementează 

MiFID II şi 

măsurile de 

nivel II  

 

  3 ianuarie: 

la 30 de luni după 

intrarea în vigoare, 

se aplică MiFID 

II, MiFIR şi 

măsurile de 

implementare de 

nivel II 
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