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      Regulament 

  privind obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise 

la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de 

raportare electronic unic 

- PROIECT –  

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), 

art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare 

În aplicarea prevederilor art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 

2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare 

electronic unic, 

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 

.........,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. 

 

Art. 1.  - (1) Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată au obligația de a întocmi și publica rapoartele financiare anuale în formatul de 

raportare electronic unic prevăzut la art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

exercițiul financiar care începe pe sau după data de 1 ianuarie 2021.  

(2) Emitenții prevăzuți la alin. (1) pot întocmi și publica în mod voluntar, rapoartele financiare 

anuale în formatul de raportare electronic unic prevăzut la art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru exercițiul financiar care a început pe sau după data de 1 ianuarie 2020.  
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Art. 2  - Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se 

sancționează conform dispozițiilor capitolului I al titlului VI din Legea nr. 24/2017. 
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