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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor 

și sincronizarea ceasurilor în temeiul MiFID II 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile competente și participanții pe 

pieţele financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile și 

recomandările emise de ESMA. Autoritatea de Supraveghere Financiară a notificat ESMA că 

intenționează să se conformeze Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței 

ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MiFID II, modalitatea de aplicare a acestui ghid fiind 

sub formă de normă. 

Secţiunea a 3-a  

Contextul legislativ 

Ghidul ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea 

ceasurilor în temeiul MiFID II clarifică aspectele cu privire la prezentarea și transmiterea de rapoarte 

de tranzacționare în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului (MiFIR), păstrarea de evidențe ale ordinelor în conformitate cu articolul 25 

din MiFIR și sincronizarea ceasurilor profesionale în temeiul articolului 50 din Directiva 2014/65/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului (MiFID II). 

Secţiunea a 4-a  

Principiile generale 

 

Scopul ghidului este să ofere îndrumări firmelor de investiții, locurilor de tranzacționare, ARM și 

operatorilor independenți cu privire la conformitatea cu dispozițiile privind raportarea și păstrarea 

evidenței ordinelor din Regulamentul MiFIR și cu standardele tehnice de reglementare: Regulamentul 

delegat (UE) 2017/590, Regulament delegat (UE) 2017/580 și Regulamentul delegat (UE) 2017/574. În 
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mod specific, orientarea se axează pe redactarea rapoartelor de tranzacționare și întocmirea evidenței 

ordinelor, câmp cu câmp, pentru diferite scenarii care pot să apară. Toate conceptele menționate în ghid 

se aplică exclusiv articolului 25 din MiFIR cu privire la obligațiile de păstrare a evidenței datelor 

despre ordine, articolului 26 din MiFIR cu privire la obligațiile de raportare a tranzacțiilor și articolului 

50 din MiFID II cu privire la sincronizarea ceasurilor profesionale. 

 

Secţiunea a 5-a  

Activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ se publică pe  site-ul A.S.F., în vederea consultării publice, pentru o perioadă 

de 10 zile. 

 

 


