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REFERAT DE APROBARE 

 

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 procesul de calcul al indicatorilor pentru 

a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, Ghidului ESMA privind 

procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD 

pentru un stat membru gazdă și Ghidului ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul 

articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, modalitatea de aplicare a acestor ghiduri 

fiind sub formă de normă. 

Cele 3 ghiduri ESMA menționate mai sus se aplică autorităților competente desemnate în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea 

Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR). 

Conform art.1 alin.(32) lit.a) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, A.S.F. este autoritatea competentă în sensul art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 

909/2014.  

Ghidul privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede 

în care are loc decontarea și Ghidul privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea 

stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă se aplică procesului 

de culegere, de prelucrare și de agregare a datelor necesare pentru calculul indicatorilor pentru a 

determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, în conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. 

(b) din CSDR, respectiv pentru calcularea indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a 

unui CSD pentru funcționarea piețelor titlurilor de valoare și pentru protecția investitorilor dintr-un stat 

membru gazdă, în conformitate cu art. 24 alin.(4) din CSDR.  

Autoritățile competente trebuie să se asigure că CSD-urile, inclusiv băncile centrale care acționează în 

calitate de CSD-uri, raportează datele relevante în formatul prevăzut în modelele din anexă la ghiduri. 

Lista de CSD-uri (inclusiv bănci centrale care acționează în calitate de CSD-uri) specificate în 

modelele incluse în anexă trebuie actualizată anual de autoritățile competente.  

Ghidul privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) 

nr. 909/2014 asigură punerea în aplicare comună, uniformă și consecventă a anumitor cerințe privind 

cooperarea între autorități, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014, aspectele care intră 

sub incidența ghidului fiind următoarele:  

(i) consultarea autorităților implicate în procedura de acordare a autorizației unui depozitar central 

solicitant, în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 
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și   

(ii) comunicarea dintre autoritatea competentă a statului membru de origine și autoritatea competentă a 

statului membru gazdă, în contextul procedurii prevăzute la alin. (3) și (7) ale art. 23 din Regulamentul 

(UE) nr. 909/2014, cu privire la un depozitar central care dorește să furnizeze pentru prima dată 

serviciile la care se face referire la alin. (2) pe teritoriul altui stat membru sau să modifice gama de 

servicii prestate astfel. 

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

de 15 zile. 

 

  

 

 


