
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/393 AL COMISIEI 

din 11 noiembrie 2016 

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și procedurile 
pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și 
de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (1), în special articolul 9 
alineatul (3) al treilea paragraf, 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014, operatorii de decontare și autoritățile competente trebuie să 
raporteze și să transmită informații referitoare la decontările internalizate utilizând formulare, modele și 
proceduri standard. Trebuie utilizate formulare, modele și proceduri standard și atunci când autoritățile 
competente informează Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu privire la orice risc 
potențial care rezultă din activitatea de decontare. 

(2)  Pentru a facilita punerea în aplicare a procedurilor și proceselor legate de cerințele de raportare referitoare la 
decontările internalizate în raport cu toți participanții de pe piață și pentru a reduce la minimum costurile 
asociate, informațiile ar trebui să fie furnizate cu ajutorul codurilor indicate în standardele publicate de 
Organizația Internațională de Standardizare, în cazul în care sunt disponibile astfel de coduri. 

(3)  Pentru a facilita procesarea consecventă și eficientă a unor volume mari de date, rapoartele ar trebui transmise 
într-un format care poate fi citit de calculator. 

(4)  Cerințele de raportare prevăzute în prezentul regulament pot necesita schimbări semnificative ale sistemelor IT, 
testări de piață și ajustări la mecanismele juridice ale instituțiilor vizate. Prin urmare, este necesar ca aceste 
instituții să aibă suficient timp la dispoziție pentru a se pregăti în vederea aplicării acestor cerințe. 

(5)  Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de 
către ESMA. 

(6)  ESMA a organizat o consultare publică deschisă cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare 
pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul 
de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu 
articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

(1) Un operator de decontare utilizează modelul stabilit în anexa I la prezentul regulament atunci când raportează 
către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) 
nr. 909/2014. Acest raport trebuie prezentat în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărui trimestru al anului 
calendaristic. 

Primul raport în temeiul primului paragraf se transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul primului trimestru 
care urmează datei de 10 martie 2019. 

10.3.2017 L 65/116 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) JO L 257, 28.8.2014, p. 1. 
(2) 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 (JO L 331, 15.12.2010, p. 84). 



(2) O autoritate competentă utilizează modelul stabilit în anexa I la prezentul regulament atunci când transmite 
Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) informațiile primite în conformitate cu articolul 9 alineatul 
(1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014. Informațiile respective se transmit în termen de cinci zile 
lucrătoare de la data primirii fiecărui raport menționat la alineatul (1) din prezentul articol. 

(3) Modelul prevăzut în anexa I se completează în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în anexa II. 

(4) Autoritatea competentă utilizează modelul prevăzut în anexa III atunci când informează ESMA cu privire la orice 
risc potențial care rezultă din activitatea de decontare internalizată. Informațiile referitoare la orice risc potențial care 
rezultă din activitatea de decontare internalizată trebuie prezentate în termen de 30 de zile lucrătoare de la sfârșitul 
fiecărui trimestru al anului calendaristic. Autoritatea competentă completează modelul respectiv în conformitate cu 
instrucțiunile stabilite în anexa IV. 

(5) Informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (4) trebuie prezentate într-un format care poate fi citit de calculator. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 martie 2019. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2016. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXA I 

Model pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontarea internalizată 

Decontare internalizată 

Informații despre operatorul de decontare  

C0010 

Codul de țară R0010  

Marca temporală a raportării R0020  

Perioada de raportare R0030  

LEI R0040  

Numele persoanei responsa
bile 

R0050  

Funcția persoanei responsa
bile 

R0060  

Numărul de telefon R0070  

Adresa de e-mail R0080   

Agregat Rată 

Decontate Neexecutate Total Neexecutate 

Volum Valoare 
(EUR) Volum Valoare 

(EUR) Volum Valoare 
(EUR) Volum % Valoare 

% 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Total general R0090         

Instrumente financiare          

Valori mobiliare menționate 
la articolul 4 alineatul (1) punc
tul 44 litera (a) din Directiva 
2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului (1) 

R0100         

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 alinea
tul (1) punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

R0110         

Valori mobiliare menționate 
la articolul 4 alineatul (1) punc
tul 44 litera (b) din Directiva 
2014/65/UE, altele decât titlu
rile de datorie suverană mențio
nate la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

R0120         
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Agregat Rată 

Decontate Neexecutate Total Neexecutate 

Volum Valoare 
(EUR) Volum Valoare 

(EUR) Volum Valoare 
(EUR) Volum % Valoare 

% 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Valori mobiliare menționate 
la articolul 4 alineatul (1) punc
tul 44 litera (c) din Directiva 
2014/65/UE 

R0130         

Fonduri tranzacționate 
la bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) punc
tul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

R0140         

Titluri de participare ale orga
nismelor de plasament colectiv, 
altele decât fondurile tranzacțio
nate la bursă 

R0150         

Instrumente ale pieței monetare, 
altele decât titlurile de datorie 
suverană menționate la artico
lul 4 alineatul (1) punctul 61 
din Directiva 2014/65/UE 

R0160         

Certificate de emisii R0170         

Alte instrumente financiare R0180         

Tipul de tranzacție          

Achiziționare sau vânzare de tit
luri de valoare 

R0190         

Operațiuni de gestionare a ga
ranțiilor 

R0200         

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut de 
titluri de valoare 

R0210         

Tranzacții de răscumpărare R0220         

Alte tranzacții cu titluri de va
loare 

R0230         

Tipul de client          

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 ali
neatul (1) punctul 10 din Direc
tiva 2014/65/UE 

R0240         

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 ali
neatul (1) punctul 11 din Direc
tiva 2014/65/UE 

R0250         

Transferuri de fonduri bă
nești          

Total transferuri de fonduri bă
nești 

R0260         
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Informații despre fiecare CSD emitent  

C0100 

Identificatorul CSD-ului emi
tent 

R0270  

Codul de țară al CSD-ului 
emitent 

R0280   

Agregat Rată 

Decontate Neexecutate Total Decontate Ne
executate Neexecutate 

Volum Valoare 
(EUR) Volum Valoare 

(EUR) Volum Valoare 
(EUR) Volum % Valoare 

% 

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Total general R0290         

Instrumente financiare          

Valori mobiliare menționate 
la articolul 4 alineatul (1) punc
tul 44 litera (a) din Directiva 
2014/65/UE 

R0300         

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 alinea
tul (1) punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

R0310         

Valori mobiliare menționate 
la articolul 4 alineatul (1) punc
tul 44 litera (b) din Directiva 
2014/65/UE, altele decât titlu
rile de datorie suverană mențio
nate la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

R0320         

Valori mobiliare menționate 
la articolul 4 alineatul (1) punc
tul 44 litera (c) din Directiva 
2014/65/UE 

R0330         

Fonduri tranzacționate la bursă, 
astfel cum sunt definite la arti
colul 4 alineatul (1) punctul 46 
din Directiva 2014/65/UE 

R0340         

Titluri de participare ale orga
nismelor de plasament colectiv, 
altele decât fondurile tranzacțio
nate la bursă 

R0350         

Instrumente ale pieței monetare, 
altele decât titlurile de datorie 
suverană menționate la artico
lul 4 alineatul (1) punctul 61 
din Directiva 2014/65/UE 

R0360         

Certificate de emisii R0370         

Alte instrumente financiare R0380         
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Agregat Rată 

Decontate Neexecutate Total Decontate 
Neexecutate Neexecutate 

Volum Valoare 
(EUR) Volum Valoare 

(EUR) Volum Valoare 
(EUR) Volum % Valoare 

% 

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Tipul de tranzacție          

Achiziționare sau vânzare de tit
luri de valoare 

R0390         

Operațiuni de gestionare a ga
ranțiilor 

R0400         

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut de 
titluri de valoare 

R0410         

Tranzacții de răscumpărare R0420         

Alte tranzacții cu titluri de va
loare 

R0430         

Tipul de client          

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 ali
neatul (1) punctul 10 din Direc
tiva 2014/65/UE 

R0440         

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din Di
rectiva 2014/65/UE 

R0450         

Transferuri de fonduri bă
nești          

Total transferuri de fonduri bă
nești 

R0460         

(1) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Direc
tivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).   
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ANEXA II 

Instrucțiuni pentru completarea modelului pentru raportarea și transmiterea informațiilor 
referitoare la decontarea internalizată 

În coloana „Nr. de referință al celulei” din tabelul de mai jos sunt identificate elementele care trebuie raportate prin 
identificarea coloanelor și a rândurilor, astfel cum figurează în modelul din anexa I. Informațiile din coloanele C0100- 
C0180, precum și din rândurile R0270-R0460 se raportează pentru fiecare CSD emitent. 

Informațiile din coloanele C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 și C0150 pentru volumele agregate se raportează ca 
număr întreg, exprimat utilizând până la 20 de caractere numerice, fără zecimale. 

Informațiile din coloanele C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 și C0160 pentru valorile agregate se raportează ca 
valoare exprimată utilizând până la 20 caractere numerice, cu zecimale. Separatorul zecimal nu se numără ca un 
caracter numeric și trebuie să se completeze cel puțin un caracter înainte și două caractere după separatorul zecimal. Ca 
separator zecimal se folosește punctul. 

Informațiile din coloanele C0080, C0090, C00170 și C00180 pentru rate se raportează ca valoare procentuală cu până 
la două zecimale. 

În cazul în care nu trebuie raportată nicio activitate, informațiile din coloanele C0020-C0090 și C0110-C0180 se 
completează cu valoarea zero. 

Nr. Nr. de referință al 
celulei Element Instrucțiune 

1 C0010, R0010 Codul de țară Se identifică codul ISO 3166 format din 2 caractere al lo
cului de stabilire al operatorului de decontare. 

2 C0010, R0020 Marca temporală a raportării Pentru raportarea efectuată de operatorul de decontare 
către autoritatea competentă, se identifică codul 
ISO 8601, cu ora în format UTC (AAAA-LL-ZZThh:mm: 
ssZ), al datei la care operatorul de decontare efectuează 
raportarea către autoritatea competentă. 

Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă că
tre ESMA, se identifică codul ISO 8601, cu ora în format 
UTC (AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ), al datei la care autorita
tea competentă efectuează raportarea către ESMA. 

3 C0010, R0030 Perioada de raportare Se identifică codul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) al datei care 
reprezintă ultima zi a perioadei de raportare. 

4 C0010, R0040 Identificatorul operatorului de 
decontare 

Se introduce codul de identificare al operatorului de de
contare, utilizând un identificator al entității juridice 
(LEI). 

5 C0010, R0050 Numele persoanei responsabile Pentru raportarea efectuată de operatorul de decontare 
către autoritatea competentă, se indică numele persoanei 
responsabile pentru raport din cadrul operatorului de de
contare. 

Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă că
tre ESMA, numele persoanei de legătură din cadrul auto
rității competente. 

6 C0010, R0060 Funcția persoanei responsabile Pentru raportarea efectuată de operatorul de decontare 
către autoritatea competentă, funcția persoanei responsa
bile pentru raport din cadrul operatorului de decontare. 

Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă că
tre ESMA, funcția persoanei de legătură din cadrul autori
tății competente. 
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Nr. Nr. de referință al 
celulei Element Instrucțiune 

7 C0010, R0070 Numărul de telefon Pentru raportarea efectuată de operatorul de decontare 
către autoritatea competentă, numărul de telefon al per
soanei responsabile pentru raport din cadrul operatorului 
de decontare. 

Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă că
tre ESMA, numărul de telefon al persoanei de legătură 
din cadrul autorității competente. 

8 C0010, R0080 Adresa de e-mail Pentru raportarea efectuată de operatorul de decontare 
către autoritatea competentă, adresa de e-mail a persoanei 
responsabile pentru raport din cadrul operatorului de de
contare. 

Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă că
tre ESMA, adresa de e-mail a persoanei de legătură din 
cadrul autorității competente. 

9 C0100, R0270 Identificatorul CSD-ului 
emitent 

Se introduce codul de identificare al CSD-ului, utilizând 
un identificator al entității juridice (LEI). 

Dacă nu sunt disponibile informații cu privire la CSD-ul 
emitent, se utilizează primele două caractere ale codurilor 
ISIN. 

10 C0100, R0280 Codul de țară al CSD-ului 
emitent 

Se identifică codul ISO 3166 format din 2 caractere al lo
cului de stabilire al CSD-ului emitent. 

11 C0020, R0090 

C0110, R0290 

Total general Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate de operatorul de decontare în perioada 
acoperită de raport. 

12 C0030, R0090 

C0120, R0290 

Total general Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate în perioada acoperită 
de raport. 

13 C0040, R0090 

C0130, R0290 

Total general Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate în perioada acoperită de raport 

14 C0050, R0090 

C0140, R0290 

Total general Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate în perioada acoperită 
de raport 

15 C0060, R0090 

C0150, R0290 

Total general Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în pe
rioada acoperită de raport. 

16 C0070, R0090 

C0160, R0290 

Total general Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate în perioada acoperită de raport. 

17 C0080, R0090 

C0170, R0290 

Total general Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate în perioada acoperită de raport. 
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Nr. Nr. de referință al 
celulei Element Instrucțiune 

18 C0090, R0090 

C0180, R0290 

Total general Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate în perioada acoperită de raport. 

19 C0020, R0100 

C0110, R0300 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru valorile mobiliare menționate la ar
ticolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 
2014/65/UE de către operatorul de decontare în perioada 
acoperită de raport. 

20 C0030, R0100 

C0120, R0300 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru valorile mobi
liare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 li
tera (a) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită 
de raport. 

21 C0040, R0100 

C0130, R0300 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport 

22 C0050, R0100 

C0140, R0300 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobi
liare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 li
tera (a) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită 
de raport 

23 C0060, R0100 

C0150, R0300 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru valorile mobiliare menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

24 C0070, R0100 

C0160, R0300 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la arti
colul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

25 C0080, R0100 

C0170, R0300 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

10.3.2017 L 65/124 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Nr. Nr. de referință al 
celulei Element Instrucțiune 

26 C0090, R0100 

C0180, R0300 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare men
ționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din 
Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

27 C0020, R0110 

C0110, R0310 

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru titlurile de datorie suverană men
ționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Direc
tiva 2014/65/UE de către operatorul de decontare în pe
rioada acoperită de raport. 

28 C0030, R0110 

C0120, R0310 

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru titlurile de dato
rie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punc
tul 61 din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de 
raport. 

29 C0040, R0110 

C0130, R0310 

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru titlurile de datorie suverană men
ționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Direc
tiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport 

30 C0050, R0110 

C0140, R0310 

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru titlurile de da
torie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 61 din Directiva 2014/65/UE în perioada acope
rită de raport 

31 C0060, R0110 

C0150, R0310 

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE în pe
rioada acoperită de raport. 

32 C0070, R0110 

C0160, R0310 

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru titlurile de datorie suverană mențio
nate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

33 C0080, R0110 

C0170, R0310 

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru titlurile de datorie suverană men
ționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Direc
tiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 
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34 C0090, R0110 

C0180, R0310 

Titluri de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
internalizată neexecutate pentru titlurile de datorie suve
rană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 
din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de ra
port. 

35 C0020, R0120 

C0110, R0320 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (b) din 
Directiva 2014/65/UE, altele 
decât titlurile de datorie 
suverană menționate la 
articolul 4 alineatul (1)  
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru valorile mobiliare menționate la ar
ticolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 
2014/65/UE, altele decât titlurile de datorie suverană 
menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Di
rectiva 2014/65/UE, de către operatorul de decontare în 
perioada acoperită de raport. 

36 C0030, R0120 

C0120, R0320 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (b) din 
Directiva 2014/65/UE, altele 
decât titlurile de datorie 
suverană menționate la 
articolul 4 alineatul (1)  
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru valorile mobi
liare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 li
tera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât titlurile de 
datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport. 

37 C0040, R0120 

C0130, R0320 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (b) din 
Directiva 2014/65/UE, altele 
decât titlurile de datorie 
suverană menționate la 
articolul 4 alineatul (1)  
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 
2014/65/UE, altele decât titlurile de datorie suverană 
menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Di
rectiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport 

38 C0050, R0120 

C0140, R0320 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (b) din 
Directiva 2014/65/UE, altele 
decât titlurile de datorie 
suverană menționate la 
articolul 4 alineatul (1)  
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobi
liare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 li
tera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât titlurile de 
datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport 

39 C0060, R0120 

C0150, R0320 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (b) din 
Directiva 2014/65/UE, altele 
decât titlurile de datorie 
suverană menționate la 
articolul 4 alineatul (1)  
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de către operatorul de decontare și 
volumul instrucțiunilor de decontare internalizată neexe
cutate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 
2014/65/UE, altele decât titlurile de datorie suverană 
menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Di
rectiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

40 C0070, R0120 

C0160, R0320 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (b) din 
Directiva 2014/65/UE, altele 
decât titlurile de datorie 
suverană menționate la 
articolul 4 alineatul (1)  
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de către operato
rul de decontare și a instrucțiunilor de decontare interna
lizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 
2014/65/UE, altele decât titlurile de datorie suverană 
menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Di
rectiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 
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41 C0080, R0120 

C0170, R0320 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (b) din 
Directiva 2014/65/UE, altele 
decât titlurile de datorie 
suverană menționate la 
articolul 4 alineatul (1)  
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de către opera
torul de decontare și al instrucțiunilor de decontare inter
nalizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate 
la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Direc
tiva 2014/65/UE, altele decât titlurile de datorie suverană 
menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Di
rectiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

42 C0090, R0120 

C0180, R0320 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (b) din 
Directiva 2014/65/UE, altele 
decât titlurile de datorie 
suverană menționate la 
articolul 4 alineatul (1)  
punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
către operatorul de decontare și a instrucțiunilor de de
contare internalizată neexecutate pentru valorile mobi
liare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 li
tera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât titlurile de 
datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport. 

43 C0020, R0130 

C0110, R0330 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru valorile mobiliare menționate la ar
ticolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

44 C0030, R0130 

C0120, R0330 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru valorile mobi
liare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 li
tera (c) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită 
de raport. 

45 C0040, R0130 

C0130, R0330 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport 

46 C0050, R0130 

C0140, R0330 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobi
liare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 li
tera (c) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită 
de raport 

47 C0060, R0130 

C0150, R0330 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru valorile mobiliare menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

48 C0070, R0130 

C0160, R0330 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la arti
colul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 
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49 C0080, R0130 

C0170, R0330 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 
2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

50 C0090, R0130 

C0180, R0330 

Valori mobiliare menționate  
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare men
ționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din 
Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport. 

51 C0020, R0140 

C0110, R0340 

Fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare 
internalizată decontate pentru fondurile tranzacționate la 
bursă astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 2014/65/UE de către operatorul 
de decontare în perioada acoperită de raport. 

52 C0030, R0140 

C0120, R0340 

Fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru fondurile tran
zacționate la bursă, astfel cum sunt definite la articolul 4 
alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE, în pe
rioada acoperită de raport. 

53 C0040, R0140 

C0130, R0340 

Fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru fonduri tranzacționate la bursă, 
astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport 

54 C0050, R0140 

C0140, R0340 

Fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru fonduri tran
zacționate la bursă, astfel cum sunt definite la articolul 4 
alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE, în pe
rioada acoperită de raport 

55 C0060, R0140 

C0150, R0340 

Fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru fonduri tranzacționate la bursă, astfel cum sunt defi
nite la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

56 C0070, R0140 

C0160, R0340 

Fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru fonduri tranzacționate la bursă, astfel 
cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 
din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de ra
port. 
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57 C0080, R0140 

C0170, R0340 

Fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate în comparație cu volumul total agregat al in
strucțiunilor de decontare internalizată decontate de ope
ratorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată neexecutate pentru fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport. 

58 C0090, R0140 

C0180, R0340 

Fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite 
la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 
2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
internalizată neexecutate pentru fonduri tranzacționate la 
bursă, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 46 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport. 

59 C0020, R0150 

C0110, R0350 

Titluri de participare ale 
organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile 
tranzacționate la bursă 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru titluri de participare ale organisme
lor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzac
ționate la bursă, de operatorul de decontare în perioada 
acoperită de raport. 

60 C0030, R0150 

C0120, R0350 

Titluri de participare ale 
organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile 
tranzacționate la bursă 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru titlurile de parti
cipare ale organismelor de plasament colectiv, altele decât 
fondurile tranzacționate la bursă, în perioada acoperită 
de raport. 

61 C0040, R0150 

C0130, R0350 

Titluri de participare ale 
organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile 
tranzacționate la bursă 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru titluri de participare ale organis
melor de plasament colectiv, altele decât fondurile tran
zacționate la bursă, în perioada acoperită de raport. 

62 C0050, R0150 

C0140, R0350 

Titluri de participare ale 
organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile 
tranzacționate la bursă 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru titluri de parti
cipare ale organismelor de plasament colectiv, altele decât 
fondurile tranzacționate la bursă, în perioada acoperită 
de raport. 

63 C0060, R0150 

C0150, R0350 

Titluri de participare ale 
organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile 
tranzacționate la bursă 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru titluri de participare ale organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă, în 
perioada acoperită de raport. 

64 C0070, R0150 

C0160, R0350 

Titluri de participare ale 
organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile 
tranzacționate la bursă 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru titluri de participare ale organismelor 
de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacțio
nate la bursă, în perioada acoperită de raport. 
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65 C0080, R0150 

C0170, R0350 

Titluri de participare ale 
organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile 
tranzacționate la bursă 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru titluri de participare ale organismelor de pla
sament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la 
bursă, în perioada acoperită de raport. 

66 C0090, R0150 

C0180, R0350 

Titluri de participare ale 
organismelor de plasament 
colectiv, altele decât fondurile 
tranzacționate la bursă 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru titluri de participare ale organismelor 
de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacțio
nate la bursă, în perioada acoperită de raport. 

67 C0020, R0160 

C0110, R0360 

Instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru instrumentele pieței monetare, al
tele decât titlurile de datorie suverană menționate la arti
colul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE, de către operatorul de decontare în pe
rioada acoperită de raport. 

68 C0030, R0160 

C0120, R0360 

Instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru instrumentele 
pieței monetare, altele decât titlurile de datorie suverană 
menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Di
rectiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

69 C0040, R0160 

C0130, R0360 

Instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru instrumente ale pieței monetare, 
altele decât titlurile de datorie suverană menționate la ar
ticolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE, de către operatorul de decontare în pe
rioada acoperită de raport 

70 C0050, R0160 

C0140, R0360 

Instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru instrumente 
ale pieței monetare, altele decât titlurile de datorie suve
rană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 
din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de ra
port 

71 C0060, R0160 

C0150, R0360 

Instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru instrumente ale pieței monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport. 

72 C0070, R0160 

C0160, R0360 

Instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru instrumente ale pieței monetare, altele 
decât titlurile de datorie suverană menționate la articolul 
4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în 
perioada acoperită de raport. 
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73 C0080, R0160 

C0170, R0360 

Instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru instrumente ale pieței monetare, 
altele decât titlurile de datorie suverană menționate la ar
ticolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 
2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

74 C0090, R0160 

C0180, R0360 

Instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile 
de datorie suverană 
menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 61 din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
internalizată neexecutate pentru instrumente ale pieței 
monetare, altele decât titlurile de datorie suverană men
ționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Direc
tiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

75 C0020, R0170 

C0110, R0370 

Certificate de emisii Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru certificatele de emisii de operatorul 
de decontare în perioada acoperită de raport. 

76 C0030, R0170 

C0120, R0370 

Certificate de emisii Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru certificatele de 
emisii în perioada acoperită de raport. 

77 C0040, R0170 

C0130, R0370 

Certificate de emisii Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru certificate de emisii în perioada 
acoperită de raport 

78 C0050, R0170 

C0140, R0370 

Certificate de emisii Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru certificate de 
emisii în perioada acoperită de raport 

79 C0060, R0170 

C0150, R0370 

Certificate de emisii Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru certificate de emisii în perioada acoperită de raport. 

80 C0070, R0170 

C0160, R0370 

Certificate de emisii Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru certificate de emisii în perioada aco
perită de raport. 

81 C0080, R0170 

C0170, R0370 

Certificate de emisii Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru certificate de emisii în perioada acoperită de 
raport. 
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82 C0090, R0170 

C0180, R0370 

Certificate de emisii Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru certificate de emisii în perioada aco
perită de raport. 

83 C0020, R0180 

C0110, R0380 

Alte instrumente financiare Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru alte instrumente financiare de ope
ratorul de decontare în perioada acoperită de raport. 

84 C0030, R0180 

C0120, R0380 

Alte instrumente financiare Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru alte instrumente 
financiare în perioada acoperită de raport. 

85 C0040, R0180 

C0130, R0380 

Alte instrumente financiare Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru alte instrumente financiare în pe
rioada acoperită de raport 

86 C0050, R0180 

C0140, R0380 

Alte instrumente financiare Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru alte instru
mente financiare în perioada acoperită de raport 

87 C0060, R0180 

C0150, R0380 

Alte instrumente financiare Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru alte instrumente financiare în perioada acoperită de 
raport. 

88 C0070, R0180 

C0160, R0380 

Alte instrumente financiare Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru alte instrumente financiare în pe
rioada acoperită de raport. 

89 C0080, R0180 

C0170, R0380 

Alte instrumente financiare Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru alte instrumente financiare în perioada acope
rită de raport. 

90 C0090, R0180 

C0180, R0380 

Alte instrumente financiare Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru alte instrumente financiare în pe
rioada acoperită de raport. 

91 C0020, R0190 

C0110, R0390 

Achiziționare sau vânzare de 
titluri de valoare 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru achiziționarea sau vânzarea de tit
luri de valoare de operatorul de decontare în perioada 
acoperită de raport. 
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92 C0030, R0190 

C0120, R0390 

Achiziționare sau vânzare de 
titluri de valoare 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru achiziționarea 
sau vânzarea de titluri de valoare în perioada acoperită 
de raport. 

93 C0040, R0190 

C0130, R0390 

Achiziționare sau vânzare de 
titluri de valoare 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru achiziționarea sau vânzarea de 
titluri de valoare în perioada acoperită de raport 

94 C0050, R0190 

C0140, R0390 

Achiziționare sau vânzare de 
titluri de valoare 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru achiziționarea 
sau vânzarea de titluri de valoare în perioada acoperită 
de raport 

95 C0060, R0190 

C0150, R0390 

Achiziționare sau vânzare de 
titluri de valoare 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru achiziționarea sau vânzarea de titluri de valoare în pe
rioada acoperită de raport. 

96 C0070, R0190 

C0160, R0390 

Achiziționare sau vânzare de 
titluri de valoare 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru achiziționarea sau vânzarea de titluri 
de valoare în perioada acoperită de raport. 

97 C0080, R0190 

C0170, R0390 

Achiziționare sau vânzare de 
titluri de valoare 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru achiziționarea sau vânzarea de titluri de va
loare în perioada acoperită de raport. 

98 C0090, R0190 

C0180, R0390 

Achiziționare sau vânzare de 
titluri de valoare 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru achiziționarea sau vânzarea de titluri 
de valoare în perioada acoperită de raport. 

99 C0020, R0200 

C0110, R0400 

Operațiuni de gestionare 
a garanțiilor 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru operațiunile de gestionare a garan
țiilor de operatorul de decontare în perioada acoperită de 
raport. 

Operațiunile de gestionare a garanțiilor se definesc după 
cum urmează: 

—  Intrări de garanții: COLI; 

—  Ieșiri de garanții: COLO; 

— Operațiuni de gestionare a garanțiilor cu banca cen
trală: CNCB. 
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100 C0030, R0200 

C0120, R0400 

Operațiuni de gestionare 
a garanțiilor 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru operațiunile de 
gestionare a garanțiilor în perioada acoperită de raport. 

Operațiunile de gestionare a garanțiilor se definesc după 
cum urmează: 

—  Intrări de garanții: COLI 

—  Ieșiri de garanții: COLO 

— Operațiuni de gestionare a garanțiilor cu banca cen
trală: CNCB 

101 C0040, R0200 

C0130, R0400 

Operațiuni de gestionare 
a garanțiilor 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru operațiuni de gestionare a garan
țiilor în perioada acoperită de raport. 

Operațiunile de gestionare a garanțiilor se definesc după 
cum urmează: 

—  Intrări de garanții: COLI 

—  Ieșiri de garanții: COLO 

— Operațiuni de gestionare a garanțiilor cu banca cen
trală: CNCB 

102 C0050, R0200 

C0140, R0400 

Operațiuni de gestionare 
a garanțiilor 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru operațiuni de 
gestionare a garanțiilor în perioada acoperită de raport. 

Operațiunile de gestionare a garanțiilor se definesc după 
cum urmează: 

—  Intrări de garanții: COLI 

—  Ieșiri de garanții: COLO 

— Operațiuni de gestionare a garanțiilor cu banca cen
trală: CNCB 

103 C0060, R0200 

C0150, R0400 

Operațiuni de gestionare 
a garanțiilor 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru operațiuni de gestionare a garanțiilor în perioada aco
perită de raport. 

Operațiunile de gestionare a garanțiilor se definesc după 
cum urmează: 

—  Intrări de garanții: COLI 

—  Ieșiri de garanții: COLO 

— Operațiuni de gestionare a garanțiilor cu banca cen
trală: CNCB 

104 C0070, R0200 

C0160, R0400 

Operațiuni de gestionare 
a garanțiilor 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru operațiuni de gestionare a garanțiilor 
în perioada acoperită de raport.  

10.3.2017 L 65/134 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Nr. Nr. de referință al 
celulei Element Instrucțiune 

Operațiunile de gestionare a garanțiilor se definesc după 
cum urmează: 

—  Intrări de garanții: COLI 

—  Ieșiri de garanții: COLO 

— Operațiuni de gestionare a garanțiilor cu banca cen
trală: CNCB 

105 C0080, R0200 

C0170, R0400 

Operațiuni de gestionare 
a garanțiilor 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru operațiuni de gestionare a garanțiilor în pe
rioada acoperită de raport. 

Operațiunile de gestionare a garanțiilor se definesc după 
cum urmează: 

—  Intrări de garanții: COLI 

—  Ieșiri de garanții: COLO 

— Operațiuni de gestionare a garanțiilor cu banca cen
trală: CNCB 

106 C0090, R0200 

C0180, R0400 

Operațiuni de gestionare 
a garanțiilor 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru operațiuni de gestionare a garanțiilor 
în perioada acoperită de raport. 

Operațiunile de gestionare a garanțiilor se definesc după 
cum urmează: 

—  Intrări de garanții: COLI 

—  Ieșiri de garanții: COLO 

— Operațiuni de gestionare a garanțiilor cu banca cen
trală: CNCB 

107 C0020, R0210 

C0110, R0410 

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut 
de titluri de valoare 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru darea cu împrumut de titluri de va
loare și luarea cu împrumut de titluri de valoare de ope
ratorul de decontare în perioada acoperită de raport. 

108 C0030, R0210 

C0120, R0410 

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut 
de titluri de valoare 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru darea cu împru
mut de titluri de valoare și luarea cu împrumut de titluri 
de valoare în perioada acoperită de raport. 

109 C0040, R0210 

C0130, R0410 

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut 
de titluri de valoare 

Volumul agregat, exprimat în euro, al instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru darea cu îm
prumut de titluri de valoare și luarea cu împrumut de tit
luri de valoare în perioada acoperită de raport. 

110 C0050, R0210 

C0140, R0410 

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut 
de titluri de valoare 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru darea cu îm
prumut de titluri de valoare și luarea cu împrumut de tit
luri de valoare în perioada acoperită de raport. 
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111 C0060, R0210 

C0150, R0410 

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut 
de titluri de valoare 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru darea cu împrumut de titluri de valoare și luarea cu 
împrumut de titluri de valoare în perioada acoperită de 
raport. 

112 C0070, R0210 

C0160, R0410 

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut 
de titluri de valoare 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru darea cu împrumut de titluri de va
loare și luarea cu împrumut de titluri de valoare în pe
rioada acoperită de raport. 

113 C0080, R0210 

C0170, R0410 

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut 
de titluri de valoare 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru darea cu împrumut de titluri de valoare și lua
rea cu împrumut de titluri de valoare în perioada acope
rită de raport. 

114 C0090, R0210 

C0180, R0410 

Dare cu împrumut de titluri de 
valoare și luare cu împrumut 
de titluri de valoare 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru darea cu împrumut de titluri de va
loare și luarea cu împrumut de titluri de valoare în pe
rioada acoperită de raport. 

115 C0020, R0220 

C0110, R0420 

Tranzacții de răscumpărare Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru tranzacțiile de răscumpărare de 
operatorul de decontare în perioada acoperită de raport. 

Tranzacțiile de răscumpărare se definesc după cum ur
mează: 

—  Acorduri repo: REPU 

—  Acorduri reverse repo: RVPO 

—  Acorduri repo tripartite: TRPO 

—  Acorduri reverse repo tripartite: TRVO 

—  Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK 

—  Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK 

116 C0030, R0220 

C0120, R0420 

Tranzacții de răscumpărare Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru tranzacțiile de 
răscumpărare în perioada acoperită de raport.  
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Tranzacțiile de răscumpărare se definesc după cum ur
mează: 

—  Acorduri repo: REPU 

—  Acorduri reverse repo: RVPO 

—  Acorduri repo tripartite: TRPO 

—  Acorduri reverse repo tripartite: TRVO 

—  Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK 

—  Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK 

117 C0040, R0220 

C0130, R0420 

Tranzacții de răscumpărare Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru tranzacțiile de răscumpărare de 
operatorul de decontare în perioada acoperită de raport. 

Tranzacțiile de răscumpărare se definesc după cum ur
mează: 

—  Acorduri repo: REPU 

—  Acorduri reverse repo: RVPO 

—  Acorduri repo tripartite: TRPO 

—  Acorduri reverse repo tripartite: TRVO 

—  Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK 

—  Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK 

118 C0050, R0220 

C0140, R0420 

Tranzacții de răscumpărare Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru tranzacțiile de 
răscumpărare în perioada acoperită de raport. 

Tranzacțiile de răscumpărare se definesc după cum ur
mează: 

—  Acorduri repo: REPU 

—  Acorduri reverse repo: RVPO 

—  Acorduri repo tripartite: TRPO 

—  Acorduri reverse repo tripartite: TRVO 

—  Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK 

—  Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK 

119 C0060, R0220 

C0150, R0420 

Tranzacții de răscumpărare Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru tranzacțiile de răscumpărare în perioada acoperită de 
raport.  
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Tranzacțiile de răscumpărare se definesc după cum ur
mează: 

—  Acorduri repo: REPU 

—  Acorduri reverse repo: RVPO 

—  Acorduri repo tripartite: TRPO 

—  Acorduri reverse repo tripartite: TRVO 

—  Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK 

—  Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK 

120 C0070, R0220 

C0160, R0420 

Tranzacții de răscumpărare Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru tranzacțiile de răscumpărare în pe
rioada acoperită de raport. 

Tranzacțiile de răscumpărare se definesc după cum ur
mează: 

—  Acorduri repo: REPU 

—  Acorduri reverse repo: RVPO 

—  Acorduri repo tripartite: TRPO 

—  Acorduri reverse repo tripartite: TRVO 

—  Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK 

—  Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK 

121 C0080, R0220 

C0170, R0420 

Tranzacții de răscumpărare Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru tranzacțiile de răscumpărare în perioada aco
perită de raport. 

Tranzacțiile de răscumpărare se definesc după cum ur
mează: 

—  Acorduri repo: REPU 

—  Acorduri reverse repo: RVPO 

—  Acorduri repo tripartite: TRPO 

—  Acorduri reverse repo tripartite: TRVO 

—  Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK 

—  Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK 

122 C0090, R0220 

C0180, R0420 

Tranzacții de răscumpărare Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru tranzacțiile de răscumpărare în pe
rioada acoperită de raport.  
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Tranzacțiile de răscumpărare se definesc după cum ur
mează: 

—  Acorduri repo: REPU 

—  Acorduri reverse repo: RVPO 

—  Acorduri repo tripartite: TRPO 

—  Acorduri reverse repo tripartite: TRVO 

—  Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK 

—  Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK 

123 C0020, R0230 

C0110, R0430 

Alte tranzacții cu titluri de 
valoare 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru orice alte tranzacții cu titluri de va
loare de operatorul de decontare în perioada acoperită de 
raport. 

124 C0030, R0230 

C0120, R0430 

Alte tranzacții cu titluri de 
valoare 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru orice alte tran
zacții cu titluri de valoare în perioada acoperită de ra
port. 

125 C0040, R0230 

C0130, R0430 

Alte tranzacții cu titluri de 
valoare 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru orice alte tranzacții cu titluri de 
valoare în perioada acoperită de raport. 

126 C0050, R0230 

C0140, R0430 

Alte tranzacții cu titluri de 
valoare 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru orice alte tran
zacții cu titluri de valoare în perioada acoperită de ra
port. 

127 C0060, R0230 

C0150, R0430 

Alte tranzacții cu titluri de 
valoare 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru orice alte tranzacții cu titluri de valoare în perioada 
acoperită de raport. 

128 C0070, R0230 

C0160, R0430 

Alte tranzacții cu titluri de 
valoare 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru orice alte tranzacții cu titluri de va
loare în perioada acoperită de raport. 

129 C0080, R0230 

C0170, R0430 

Alte tranzacții cu titluri de 
valoare 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru orice alte tranzacții cu titluri de valoare în pe
rioada acoperită de raport. 

130 C0090, R0230 

C0180, R0430 

Alte tranzacții cu titluri de 
valoare 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru orice alte tranzacții cu titluri de va
loare în perioada acoperită de raport. 
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131 C0020, R0240 

C0110, R0440 

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 10 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru clienți profesionali, astfel cum sunt 
definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 din Direc
tiva 2014/65/UE, de către operatorul de decontare în pe
rioada acoperită de raport. 

132 C0030, R0240 

C0120, R0440 

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 10 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru clienți profesio
nali, astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 10 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport. 

133 C0040, R0240 

C0130, R0440 

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 10 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 din Di
rectiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport 

134 C0050, R0240 

C0140, R0440 

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 10 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru clienți profe
sionali, astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 10 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport 

135 C0060, R0240 

C0150, R0440 

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 10 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru clienți profesionali, astfel cum sunt definiți la articolul 
4 alineatul (1) punctul 10 din Directiva 2014/65/UE, în 
perioada acoperită de raport. 

136 C0070, R0240 

C0160, R0440 

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 10 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru clienți profesionali, astfel cum sunt 
definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 din Direc
tiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

137 C0080, R0240 

C0170, R0440 

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 10 din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 din Di
rectiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

138 C0090, R0240 

C0180, R0440 

Clienți profesionali, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 10 din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
internalizată neexecutate pentru clienți profesionali, astfel 
cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 
din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de ra
port. 

139 C0020, R0250 

C0110, R0450 

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru clienți de retail, astfel cum sunt de
finiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 
2014/65/UE, de către operatorul de decontare în pe
rioada acoperită de raport. 

10.3.2017 L 65/140 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Nr. Nr. de referință al 
celulei Element Instrucțiune 

140 C0030, R0250 

C0120, R0450 

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor 
de decontare internalizată decontate pentru clienți de re
tail, astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 11 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport. 

141 C0040, R0250 

C0130, R0450 

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru clienți de retail, astfel cum sunt 
definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Direc
tiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport 

142 C0050, R0250 

C0140, R0450 

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru clienți de re
tail, astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 11 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acope
rită de raport. 

143 C0060, R0250 

C0150, R0450 

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din 
Directiva 2014/65/UE 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru clienți de retail, astfel cum sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2014/65/UE, în pe
rioada acoperită de raport. 

144 C0070, R0250 

C0160, R0450 

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din 
Directiva 2014/65/UE 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și numărul de instrucțiuni de decontare inter
nalizată neexecutate pentru clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Di
rectiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

145 C0080, R0250 

C0170, R0450 

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru clienți de retail, astfel cum sunt 
definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Direc
tiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport. 

146 C0090, R0250 

C0180, R0450 

Clienți de retail, astfel cum 
sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) punctul 11 din 
Directiva 2014/65/UE 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
internalizată neexecutate pentru clienți de retail, astfel 
cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 
din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de ra
port. 

147 C0020, R0260 

C0110, R0460 

Total transferuri de fonduri 
bănești 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată decontate pentru transferuri de fonduri bănești de 
operatorul de decontare în perioada acoperită de raport. 

148 C0030, R0260 

C0120, R0460 

Total transferuri de fonduri 
bănești 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată decontate pentru transferuri de 
fonduri bănești în perioada acoperită de raport. 
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149 C0040, R0260 

C0130, R0460 

Total transferuri de fonduri 
bănești 

Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internali
zată neexecutate pentru transferuri de fonduri bănești în 
perioada acoperită de raport 

150 C0050, R0260 

C0140, R0460 

Total transferuri de fonduri 
bănești 

Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de 
decontare internalizată neexecutate pentru transferuri de 
fonduri bănești în perioada acoperită de raport 

151 C0060, R0260 

C0150, R0460 

Total transferuri de fonduri 
bănești 

Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare in
ternalizată decontate de operatorul de decontare și al in
strucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pen
tru transferuri de fonduri bănești în perioada acoperită 
de raport. 

152 C0070, R0260 

C0160, R0460 

Total transferuri de fonduri 
bănești 

Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiuni
lor de decontare internalizată decontate de operatorul de 
decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată 
neexecutate pentru transferuri de fonduri bănești în pe
rioada acoperită de raport. 

153 C0080, R0260 

C0170, R0460 

Total transferuri de fonduri 
bănești 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiu
nilor de decontare internalizată decontate de operatorul 
de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecu
tate pentru transferuri de fonduri bănești în perioada aco
perită de raport. 

154 C0090, R0260 

C0180, R0460 

Total transferuri de fonduri 
bănești 

Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecu
tate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, 
a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de 
operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare 
neexecutate pentru transferuri de fonduri bănești în pe
rioada acoperită de raport.   
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ANEXA III 

Model pentru informarea privind riscurile potențiale 

Riscuri potențiale 

Identificarea autorității competente de raportare  

C0010 

Denumirea autorității competente R0010  

Marca temporală a raportării R0020  

Perioada de raportare R0030  

Numele persoanei de legătură principale R0040  

Funcția persoanei de legătură principale R0050  

Numărul de telefon al persoanei de legătură principale R0060  

Adresa de e-mail a persoanei de legătură principale R0070  

Identificarea riscurilor potențiale rezultate din activitatea de decontare internalizată în cadrul jurisdicției 

Identificarea riscurilor potențiale rezultate din activitatea de decontare internali
zată în cadrul jurisdicției 

R0080    
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ANEXA IV 

Instrucțiuni pentru completarea modelului pentru informarea privind riscurile potențiale 

În coloana „Nr. de referință al celulei” din tabelul de mai jos sunt identificate elementele care trebuie raportate prin 
identificarea coloanelor și a rândurilor, astfel cum figurează în modelul din anexa III 

Nr. Nr. de referință al 
celulei Element Instrucțiune 

1 C0010, R0010 Denumirea autorității 
competente. 

Denumirea completă a autorității competente. 

2 C0010, R0020 Marca temporală 
a raportării 

Se identifică codul ISO 8601, cu ora în format UTC 
(AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ), al datei la care autoritatea 
competentă efectuează raportarea. 

2 C0010, R0030 Perioada de raportare Se identifică codul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) al datei care 
reprezintă ultima zi a perioadei de raportare. 

2 C0010, R0040 Numele persoanei de 
legătură principale. 

Persoana de legătură principală din cadrul autorității com
petente care este responsabilă pentru completarea modelu
lui privind riscurile potențiale. 

3 C0010, R0050 Funcția persoanei de 
legătură principale. 

Funcția persoanei de legătură principale din cadrul autori
tății competente care este responsabilă pentru completarea 
modelului privind riscurile potențiale. 

4 C0010, R0060 Numărul de telefon al 
persoanei de legătură 
principale. 

Numărul de telefon al persoanei de legătură principale din 
cadrul autorității competente care este responsabilă pentru 
completarea modelului privind riscurile potențiale. 

5 C0010, R0070 Adresa de e-mail 
a persoanei de legătură 
principale. 

Adresa de e-mail a persoanei de legătură principale din ca
drul autorității competente care este responsabilă pentru 
completarea modelului privind riscurile potențiale. 

6 C0010, R0080 Identificarea riscurilor 
potențiale rezultate din 
activitatea de decontare 
internalizată în cadrul 
jurisdicției. 

Se completează cu text liber.   
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