
 

 

ANEXA NR. XII.4 

STRUCTURA STATISTICILOR REFERITOARE LA SISTEME DE 

COMPENSARE/DECONTARE A OPERAȚIUNILOR CU INSTRUMENTE 

FINANCIARE 

PARTEA 1 - DEFINIȚII 

Termen Definiție 

Acţiuni 

valori mobiliare care stabilesc proprietatea asupra unei părţi din 
firmă/afacere, de exemplu, acţiuni tranzacţionabile pe burse de valori 
(acţiuni listate sau acţiuni cotate), acţiuni necotate sau nelistate şi alte 
forme de active de acest tip. Acţiunile includ recipise de depozit şi 
acţiuni/părţi în fonduri de investiţii. Uzual, acţiunile sunt purtătoare de 
venit sub forma dividendelor; 

Valori mobiliare 
valori mobiliare astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 84 din Legea 
nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

Alte instrumente 
financiare derivate 

oricare alte instrumente financiare derivate, altele decât contractele de 
opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward 
prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7 și 10 din Secțiunea C, Anexa I la Legea 
126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Alte valori 
mobiliare 

orice alte valori mobiliare negociabile; 

Alţi intermediari 
financiari, exclusiv 
societăţile de 
asigurare şi 
fondurile de pensii 

cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror activitate 
principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin 
subscrierea de angajamente provenind de la unități instituționale sub alte 
forme decât bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de 
investiții sau angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii și 
sisteme standardizate de garantare; 

Contract futures 

un instrument financiar derivat astfel cum este prevăzut la pct. 4, 5, 6, 7 și 
10 din  Secțiunea C, Anexa I  la Legea 126/2018 privind pieţele de 
instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Contract cu opţiuni 

un instrument financiar derivat astfel cum este prevăzut la pct. 4, 5, 6, 7 și 
10 din Secțiunea C, Anexa I la Legea 126/2018 privind pieţele de 
instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Contraparte centrală 

o entitate astfel cum este definită la art. 2, pct. 1 din Regulamentul (UE) 
nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și 
completările ulterioare; 



 

 

Instrumente 
financiare derivate 
bazate pe active 
financiare 

instrumentele financiare derivate astfel cum sunt prevăzute la pct. 4 din 
Secțiunea C, Anexa I la Legea 126/2018 privind pieţele de instrumente 
financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

Instrumente 
financiare derivate 
bazate pe (active) 
mărfuri 

instrumentele financiare derivate astfel cum sunt prevăzute la pct. 5, 6 și 7 
din Secțiunea C, Anexa I la Legea 126/2018 privind pieţele de instrumente 
financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

Naţional 

localizat în ţara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală. Un 
participant direct din afara ţării în care se află depozitarul central, care are 
o sucursală în ţara depozitarului central, va fi tratat ca participant naţional. 
Similar, un membru compensator înregistrat în afara ţării în care se află 
contrapartea centrală, care participă la un sistem având contraparte centrală 

i  l       fl   l  b i   
           

             
          

Nonnaţional nelocalizat în ţara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală. 

Obligaţiuni 
valori mobiliare de îndatorare cu maturitate mai mare de un an; 

Over the counter 
(OTC) 

o metodă de tranzacţionare a valorilor mobiliare, care nu implică o piaţă 
reglementată, participanţii tranzacţionând direct; 
 

Repo 
un angajament de a vinde o cantitate specificată dintr-un activ şi de a o 
(re)cumpăra la un preţ predeterminat la o dată viitoare sau la cerere; 

Valoare mobiliară 
de îndatorare 

o promisiune a emitentului (împrumutatului) de a plăti integral sau în mai 
multe rate deţinătorului (împrumutătorului) la o dată viitoare specificată 
sau la date viitoare specificate. Uzual, asemenea valori mobiliare sunt 
purtătoare de dobândă (cupon) şi/sau sunt vândute cu discount, iar 

          
        

           
Valori mobiliare de 
îndatorare pe termen 
scurt 

valori mobiliare de îndatorare cu maturitate de un an sau mai mică de un 
an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA 2 – SCHEMA DE RAPORTARE 



 

 

 

Tabelele din partea 2.1 și partea 2.2. sunt raportare de toți operatorii sistemelor de 

compensare/decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, pe bază anuală. 

 

PARTEA 2.1  

 

Tabel 1. Numărul de participanţi direcţi  

la sfârșitul anului 

 Total Participanţi direcţi 
Naţionali       Nonnaţionali      

Bănci centrale            
Contrapărţi centrale      
Depozitari centrali       
Instituţii de credit      
Alţii                     

 

Tabel 2a. Valoarea valorilor mobiliare deţinute în conturi la depozitarul central  
 

                                                                                                  

sfârşitul anului (mil. LEI) 

 

Tabel 2b 

 la sfârşitul anului 

   
  

 
 
 
 
Total 

Valoare totală a valorilor mobiliare   
înregistrate în conturile depozitarului 
central     

Total 

Valoare totală a 
valorilor mobiliare   
înregistrate în conturi 
la depozitarul central   

Valori 
mobiliare 
înregistrate 
la 
depozitarul 
central 

Total 

Valori mobiliare 
transferate către 
depozitarul       

Înregistrate în contul 

Alt 
depozitar 
central 

(bancă) 
custode 

altui 
depozitar 
central       

altor  
participanţi           

Obligaţiuni         
Valori 
mobiliare 
de 
îndatorare 
pe termen 
scurt 

        

Acţiuni                            
Alte valori 
mobiliare      

        



 

 

Numărul total de coduri ISIN ale valorilor mobiliare, altele decât cele 
de         
îndatorare înregistrate în conturi la depozitarul central                          

 

din care numărul de coduri ISIN pentru care nu sunt disponibile 
preţuri (de piaţă)│           

 

 

 

Tabel 3. Numărul de instrucţiuni procesate  
 total anual (mii) 
 

Total 

Numărul de instrucţiuni procesate 
Numărul de transferuri  
interne între conturi  la 
depozitarul central, fără a 
implica un "link account" la 
un alt depozitar central         

Numărul de transferuri  
interne între conturi  la 
depozitarul central, cel puţin 
un cont fiind un "link 
account" la un alt depozitar 
central         

Numărul de transferuri  prin 
conturile depozitarului 
central cu legătură la un alt 
depozitar  
central către altă entitate 
(doar un cont al 
depozitarului central este 
creditat sau debitat)     

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

Obligaţiuni                          

Valori 
mobiliare 
de 
îndatorare 
pe termen 
scurt 

          

Acţiuni              
Alte valori 
mobiliare      

          

NOTĂ:  
Nu se vor raporta instrucţiunile privind operaţiunile corporatiste şi cele de plasare a noilor emisiuni şi, respectiv, 
de răscumpărare.  
Fiecare tranzacţie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.  

 

 

    Tabel 4. Valoarea instrucţiunilor procesate  
 total anual (mil. LEI) 
 

Total 
Valoarea instrucţiunilor procesate                              

Valoarea transferurilor 
interne între conturi  la 

Valoarea transferurilor 
interne între conturi  la 

Valoarea transferurilor prin 
conturile depozitarului 



 

 

depozitarul central, fără a 
implica un "link account" la 
un alt depozitar central         

depozitarul central, cel puţin 
un cont fiind un "link 
account" la un alt depozitar 
central         

central cu legătură la un alt 
depozitar  
central către altă entitate 
(doar un cont al 
depozitarului central este 
creditat sau debitat)     

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

Obligaţiuni                          
Valori 
mobiliare 
de 
îndatorare 
pe termen 
scurt 

          

Acţiuni              
Alte valori 
mobiliare      

          

NOTĂ:  
Nu se vor raporta instrucţiunile privind operaţiunile corporatiste şi cele de plasare a noilor emisiuni şi, respectiv, 
de răscumpărare.  
Fiecare tranzacţie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5. Numărul de instrucţiuni procesate prin contul contrapărţii centrale a 
depozitarului central  
 

 total anual (mii) 
 Total Numărul de instrucţiuni procesate 



 

 

Numărul de transferuri  
interne între conturile 
depozitarului central, fără a 
implica un "link account" la 
un alt depozitar central         

Numărul de transferuri  
interne între conturile  
depozitarului central, cel 
puţin un cont fiind un "link 
account" la un alt depozitar 
central         

Numărul de transferuri  prin 
conturile depozitarului 
central cu legătură la un alt 
depozitar  
central către altă entitate 
(doar un cont al 
depozitarului central este 
creditat sau debitat)     

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

Obligaţiuni                          

Valori 
mobiliare 
de 
îndatorare 
pe termen 
scurt 

          

Acţiuni              
Alte valori 
mobiliare      

          

NOTĂ:  
Nu se vor raporta instrucţiunile privind operaţiunile corporatiste şi cele de plasare a noilor emisiuni şi, respectiv, 
de răscumpărare.  
 Fiecare tranzacţie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6. Valoarea instrucţiunilor procesate prin contul contrapărţii centrale a 
depozitarului central  

 total anual (mil. LEI) 
 

Total 
Valoarea instrucţiunilor procesate                              

Valoarea transferurilor 
interne între conturile 

Valoarea transferurilor 
interne între conturile 

Valoarea transferurilor prin 
conturile depozitarului 



 

 

depozitarului central, fără a 
implica un "link account" la 
un alt depozitar central         

depozitarului central, cel 
puţin un cont fiind un "link 
account" la un alt depozitar 
central         

central cu legătură la un alt 
depozitar  
central către altă entitate 
(doar un cont al 
depozitarului central este 
creditat sau debitat)     

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

fără 
plată 

cu 
decontare 
în alte 
EUR 

cu 
decontare 
în alte 
valute 

Obligaţiuni                          
Valori 
mobiliare 
de 
îndatorare 
pe termen 
scurt 

          

Acţiuni              
Alte valori 
mobiliare      

          

NOTĂ:  
Nu se vor raporta instrucţiunile privind operaţiunile corporatiste şi cele de plasare a noilor emisiuni şi, respectiv, 
de răscumpărare.  
Fiecare tranzacţie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.  

 

 

Tabel 7. Noi emisiuni şi răscumpărări înregistrate în conturi la depozitarul central  
    total anual 
 

Total 

Numărul de noi emisiuni 
şi răscumpărări (mii)        

Total 

Valoarea noilor emisiuni şi a   
răscumpărărilor (mil. LEI)        

Număr de 
noi emisiuni   

Număr de    
răscumpăr
ări 

Valoarea  
noilor 
emisiuni   

Valoarea   
răscumpărărilor  

Obligaţiuni       
Valori mobiliare de 
îndatorare pe termen scurt 

      

Acţiuni         
din care unit-uri/părți în 
fonduri de investiţii          

      

Alte valori mobiliare            
 

 

 

PARTEA 2.2  
    
Tabel 1. Numărul de participanţi direcţi  
 
    la sfârşitul anului 
 Total Numărul total de membri compensatori                  

Naţionali  



 

 

din care înregistraţi 
în afara ţării, dar 
care  participă 
printr-o 
sucursală(din ţara în 
care se află 
contrapartea 
centrală)       

Nonnaţionali 
din UE    

Nonnaţionali 
din afara UE 

TOTAL      
Bănci centrale            

Contrapărţi 
centrale 

     

Instituţii de 
credit 

     

Alţii                     
 
Tabel 2. Contracte cu instrumente financiare derivate non-OTC decontate      
 

 total anual 
 

Total 

Numărul total de contracte 
cu instrumente financiare 
derivate non-OTC 
decontate (mii) 

Total 

Valoarea totală a 
contractelor cu instrumente 
financiare derivate non-
OTC decontate (mil. LEI)  

cu 
decontare  
în EUR        

cu 
decontare  
în alte 
valute   

cu 
decontare  
în EUR         

cu decontare  
în alte valute   

Total                             
Contracte futures 
bazate   pe active 
financiare        

      

Contracte cu opţiuni 
bazate pe active 
financiare 

      

Alte instrumente 
financiare 
derivate bazate pe 
active   
financiare                  

      

Contracte futures 
bazate    
pe (active) mărfuri         

      

Contracte cu opţiuni 
bazate pe (active) 
mărfuri         

      

Alte instrumente 
financiare derivate 
bazate pe active) 
mărfuri                     

      

NOTĂ:  



 

 

Se vor raporta doar contractele non-OTC care au fost încheiate/tranzacţionate pe pieţe regulate sau pe platforme 
de tranzacţionare multilaterale, incluzând şi contractele introduse sau executate, pe baza unor înţelegeri 
prealabile, pe pieţele regulate sau pe platformele de tranzacţionare multilaterale.  

 

Tabel 3. Contracte cu instrumente financiare derivate OTC decontate  
 

 total anual 
 

Total 

Numărul total de 
contracte cu instrumente 
financiare derivate OTC 
decontate (mii) 

Total 

Valoarea totală a 
contractelor cu 
instrumente financiare 
derivate OTC decontate 
(mil. LEI) 

cu 
decontare  
în EUR        

cu 
decontare  
în alte 
valute   

cu 
decontare  
în EUR         

cu decontare  
în alte valute   

Total                             
Contracte futures 
bazate   pe active 
financiare        

      

Contracte cu opţiuni 
bazate pe active 
financiare 

      

Alte instrumente 
financiare 
derivate bazate pe 
active   
financiare                  

      

Contracte futures 
bazate    
pe (active) mărfuri         

      

Contracte cu opţiuni 
bazate pe (active) 
mărfuri         

      

Alte instrumente 
financiare derivate 
bazate pe active) 
mărfuri                     

      

NOTĂ:  
Se vor raporta doar contractele OTC care au fost încheiate/tranzacţionate în afara pieţelor regulate sau a 
platformelor de tranzacţionare multilaterale.  

 

Tabel 4. Contracte repo decontate  
 



 

 

 

    Tabel 5. Tranzacţii cu "cash securities" decontate  
 total anual 
 

Total 

Numărul total de 
tranzacţii cu "cash 
securities" decontate 
(mii) Total 

Valoarea totală a 
tranzacţiilor cu "cash 
securities" decontate (mil. 
LEI) 

cu 
decontare  
în EUR        

cu 
decontare  
în alte 
valute   

cu 
decontare  
în EUR         

cu decontare  
în alte valute   

Total                             
Tranzacţii cu 
"securities" de tip 
valori mobiliare de 
îndatorare    

      

Tranzacţii cu "cash 
securities" de tip 
acţiuni 

      

din care unit-uri/părţi 
în fonduri de 
investiţii   

      

Altele                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6. Contracte decontate prin "clearing link"  

  total anual 
 Numărul total de  contracte 

decontate prin "clearing link" 
(mii)         

Valoarea totală a contractelor 
decontate prin "clearing link" 
(mil. LEI)       

 total anual 
 

Total 

Numărul total de 
contracte  
repo decontate (mii)            

Total 

Valoarea totală a 
contractelor  repo 
decontate (mil. LEI)      

cu 
decontare  
în EUR        

cu 
decontare  
în alte 
valute   

cu 
decontare  
în EUR         

cu decontare  
în alte 
valute   

Total                             
Contracte repo 
bazate pevalori 
mobiliare de 
îndatorare   

      

Contracte repo 
bazate pe acţiuni 

      

Alte contracte repo                    



 

 

Total                                          
Contracte cu instrumente 
financiare derivate bazate pe 
active financiare                  

  

Contracte cu instrumente 
financiare derivatebazate pe 
(active) mărfuri                   

  

Contracte repo                                 
Contracte cash securities                      

 

Tabel 7. Numărul de transferuri de valori mobiliare rezultate la depozitarul central în urma 
decontării tranzacţiilor  

 total anual (mii) 
 

Total 

Numărul total de transferuri de valori mobiliare între două conturi înregistrate la 
acelaşi depozitar central   
Numărul de transferuri de valori 
mobiliare din contul contrapărţii 
centrale către contul unui membru 
compensator şi viceversa      

Numărul de transferuri de valori 
mobiliare din contul unui membru 
compensator direct către contul altui 
membru compensator, fără implicarea 
contului contrapărţii centrale 

Tot
al 

Fără 
plată 

cu 
decont
are  în 
EUR         

cu 
decontar
e  în alte 
valute   

Total Fără 
plată 

cu 
decont
are  în 
EUR         

cu 
decontar
e  în alte 
valute   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Total          
Valori 
mobiliare 
de 
îndatorare 

         

Acţiuni                                 
Alte 
valori 
mobiliare          

         

 

 

 
 
 
 
 
 
Tabel 8. Valoarea transferurilor de valori mobiliare rezultate la depozitarul central în 
urma decontării tranzacţiilor  

 total anual (mii) 
 

Total 

Valoarea totală a transferurilor de valori mobiliare între două conturi înregistrate la 
acelaşi depozitar central   
Valoarea transferurilor de valori 
mobiliare din contul contrapărţii 

Valoarea transferurilor de valori mobiliare din 
contul unui membru compensator direct către 



 

 

centrale către contul unui membru 
compensator şi viceversa      

contul altui membru compensator, fără 
implicarea contului contrapărţii centrale 

Total Fără 
plată 

cu 
decontare  
în EUR         

cu 
decontare  
în alte 
valute   

Total Fără 
plată 

cu 
decontare  
în EUR         

cu decontare  în 
alte valute   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Total          
Valori 
mobiliare 
de 
îndatorare 

         

Acţiuni                                 
Alte 
valori 
mobiliare          

         

 

PARTEA 3 – CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND INDICATORII DE 

RAPORTARE  

Denumire indicator Caracteristici generale 

Număr de participanți 

direcți 

- Numărul entităților identificate/recunoscute de operatorul 

sistemului de compensare/decontare a operațiunilor cu 

instrumente financiare și autorizate să trimită/recepționeze ordine 

de transfer către/de la sistem direct, fără intermediari, așa cum este 

obligat prin regulile sistemului la care participă.  

- Se raportează numărul deținătorilor de conturi într-un sistem de 

înregistrare și decontare a instrumentelor financiare organizat într-

o structură pe niveluri, precum și numărul operatorilor de conturi 

într-un sistem organizat într-o structură pe un singur nivel. Într-un 

sistem organizat într-o structură pe un singur nivel, investitorii 

privați dețin doua tipuri de conturi: conturi de deținere și conturi 

de tranzacționare. În cazul în care doar conturile de tranzacționare 

sunt operate de un operator de cont, numărul participanților direcți 

este numărul operatorilor de conturi de tranzacționare.  

- Sistemul organizat într-o structură pe un singur nivel este 

sistemul în care fiecare deținător are cont individual la depozitarul 

central. Totuși, conturile sunt operate de instituții specializate, 

denumite operatori de cont.  



 

 

- Operatorul de cont este o societate care operează conturile 

clienților într-un sistem organizat într-o structură pe un singur 

nivel. Operatorii de cont sunt, de regulă, instituții de credit. În 

sistemul organizat într-o structură pe nivele, băncile custode sau 

alți depozitari centrali dețin cont la depozitarul central raportor. 

Investitorii privați dețin conturi la băncile custode și nu direct la 

depozitarul central.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: număr.  

Valoarea totală a 

valorilor mobiliare 

înregistrate în conturile 

depozitarului central 

(de unde provin valorile 

mobiliare) 

- Valoarea totală a valorilor mobiliare ale participanților direcți, 

inclusiv cele ale clienților acestora, înregistrate în conturile 

depozitarului central.  

- Se iau în calcul toate valorile mobiliare înregistrate în conturi la 

depozitarul central care raportează. Dacă sistemul este unul 

„închis”, se raportează toate valorile mobiliare care sunt emise în 

sistem și/sau transferate în sistem printr-un „link”.  

- Prin „link” între doi  depozitari centrali se înțelege un aranjament 

legal și tehnic și o procedură, inclusiv un cont agregat (omnibus 

account) al unui depozitar central la un alt depozitar central, prin 

care se asigură transferul valorilor mobiliare între cei doi 

depozitari centrali.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută se utilizează rata de schimb aferentă 

respectivei valute, comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Valoarea totală a 

valorilor mobiliare 

înregistrate în conturi la 

depozitarul central 

(unde se duc valorile 

mobiliare) 

- Valoarea totală a valorilor mobiliare ale participanților direcți, 

inclusiv cele ale clienților acestora, înregistrate în conturi la 

depozitarul central.  

- Se iau în calcul toate valorile mobiliare înregistrate în conturi la 

depozitarul central care raportează. Dacă sistemul este unul 

„închis”, se raportează toate valorile mobiliare care sunt 

transferate la alt depozitar sau bancă custode.  



 

 

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în alte valute, se utilizează rata de schimb aferentă  

respectivei valute, comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Număr total de coduri 

ISIN ale valorilor 

mobiliare, altele decât 

cele de îndatorare 

înregistrate în conturi la 

depozitarul central 

- Codurile ISIN (International Securities Identification Number) 

sunt coduri atribuite instrumentelor financiare/valorilor mobiliare 

de către Depozitarul Central în vederea identificării emitenților 

respectivelor instrumente financiare/ valori mobiliare.  

- Depozitarul central are sarcina de a aloca și gestiona codurile 

ISIN.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: Număr. 

Număr de instrucțiuni 

procesate 

- Numărul transferurilor executate între conturile deschise la 

depozitarul central (transferuri interne) cu sau fără implicarea unui 

„link account” și transferurile externe prin conturile depozitarului 

central cu legătură la un alt depozitar central către altă entitate. 

- Nu se vor raporta instrucțiunile privind operațiunile corporatiste 

și cele de plasare a noilor emisiuni și, respectiv, de răscumpărare. 

- Fiecare tranzacție vă fi raportată o singură dată, într-o singură 

coloană.  

- Prin transfer intern se înțelege un transfer de valori mobiliare 

între două conturi înregistrate la același depozitar central.  

- Prin „link” între doi depozitari centrali se înțelege un aranjament 

legal și tehnic și o procedură, inclusiv un cont agregat (omnibus 

account) al unui depozitar central la un alt depozitar central, prin 

care se asigură transferul valorilor mobiliare între cei doi 

depozitari centrali.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: număr (mii). 

Valoarea instrucțiunilor 

procesate 

- Valoarea transferurilor executate între conturile deschise la 

depozitarul central (transferuri interne) cu sau fără implicarea unui 



 

 

„link account” și valoarea transferurilor externe prin conturile 

depozitarului central cu legătură la un alt depozitar central către 

altă entitate. 

- Nu se va raporta valoarea instrucțiunilor privind operațiunile 

corporatiste și cele de plasare a noilor emisiuni și respectiv, de 

răscumpărare.  

- Fiecare tranzacție vă fi raportată o singura dată.  

- Prin transfer intern se înțelege un transfer de valori mobiliare 

între două conturi înregistrate la același depozitar central.  

- Prin „link” între doi depozitari centrali se înțelege un aranjament 

legal și tehnic și o procedură, inclusiv un cont agregat (omnibus 

account) al unui depozitar central la alt depozitar central, prin care 

se asigură transferul valorilor mobiliare între cei doi depozitari 

centrali. 

- În cazul în care mecanismul de decontare a transferului de valori 

mobiliare este „livrare-contra-plată” se raportează la valoarea de 

decontare a fondurilor.  

- Transferurile „fără plată” se raportează la valoarea de piață a 

valorilor mobiliare transferate. Dacă aceasta nu este disponibilă, 

se raportează la ultima valoare de piață disponibilă.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută se utilizează rata de schimb aferentă 

respectivei valute, comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare. 

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Număr de instrucțiuni 

procesate prin contul 

contrapărții centrale a 

depozitarului central 

- Numărul transferurilor executate între conturile deschise la 

depozitarul central din care unul este contul contrapărții centrale 

la depozitarul central.  

- Nu se vor raporta instrucțiunile privind operațiunile corporatiste 

și cele de plasare a noilor emisiuni și respectiv de răscumpărare.  

- Prin operațiuni corporatiste se înțelege orice măsură care 

urmărește restructurarea unei entități prin operațiuni de splitare 

sau conversie. 



 

 

- Fiecare tranzacție vă fi raportata o singură dată într-o singură 

coloană.  

- Prin transfer intern se înțelege un transfer de valori mobiliare 

între două conturi înregistrate la același depozitar central.  

- Prin "link" între doi  depozitari centrali se înțelege un aranjament 

legal și tehnic și o procedură, inclusiv un cont agregat (omnibus 

account) al unui depozitar central la alt depozitar central, prin care 

se asigură transferul valorilor mobiliare între cei doi depozitari 

centrali.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare. 

- Unitate de măsură: număr (mii). 

Valoarea instrucțiunilor 

procesate prin contul 

contrapărții centrale a 

depozitarului central 

- Valoarea transferurilor executate între două conturi deschise la 

depozitarul central din care unul este contul contrapărții centrale 

la depozitarul central.  

- Nu se va raporta valoarea instrucțiunilor de procesare privind 

operațiunile corporatiste și cele de plasare a noilor emisiuni și 

respectiv de răscumpărare.  

- Fiecare tranzacție vă fi raportată o singură dată într-o singură 

coloană.  

- Prin operațiuni corporatiste se înțelege orice măsură care 

urmărește restructurarea unei entități prin operațiuni de splitare 

sau conversie. 

- Prin transfer intern se înțelege un transfer de valori mobiliare 

între două conturi înregistrate la același depozitar central.  

- Prin "link" între doi  depozitari centrali se înțelege un aranjament 

legal și tehnic și o procedură, inclusiv un cont agregat (omnibus 

account) al unui depozitar central la un alt depozitar central, prin 

care se asigură transferul valorilor mobiliare între cei doi 

depozitari centrali.  

- În cazul în care mecanismul de decontare a transferului de valori 

mobiliare este „livrare-contra-plată” se raportează la valoarea de 

decontare a fondurilor.  



 

 

- Transferurile „fără plată” se raportează la valoarea de piață a 

valorilor mobiliare transferate. Dacă aceasta nu este disponibilă, 

se raportează la ultima valoare de piață disponibilă.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută se utilizează rata de schimb aferentă 

respectivei valute, comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Număr de noi emisiuni 

și răscumpărări 

înregistrate în conturi la 

depozitarul central 

- Numărul de noi instrumente financiare emise și/sau înregistrate 

la depozitarul care raportează și numărul de răscumpărări 

înregistrate la depozitarul central care raportează.  

- Numărul de noi instrumente financiare emise - se raportează 

numărul de coduri ISIN noi atribuite instrumentelor financiare 

emise și/sau înregistrate la depozitarul central în cursul anului. Se 

raportează, de asemenea, numărul tranșelor adiționale atribuite 

codurilor ISIN existente, inclusiv titlurile de participare existente 

la fondurile deschise de investiții.  

- Numărul de răscumpărări de instrumente financiare - se 

raportează numărul de coduri ISIN alocate instrumentelor 

financiare emise și/ sau înregistrate la depozitarul central raportor, 

dezactivate.  

- Se raportează, de asemenea, numărul tranșelor adiționale 

atribuite codurilor ISIN existente, dezactivate în cursul anului, 

inclusiv titlurile de participare existente la fonduri deschise de 

investiții, dezactivate.  

- Se va raporta numărul de instrumente financiare 

emise/răscumpărate privind operațiunile corporatiste.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: număr (mii). 

Valoarea noilor 

emisiuni și a 

răscumpărărilor 

- Valoarea noilor instrumente financiare emise și/sau înregistrate 

la depozitarul care raportează și valoarea răscumpărărilor 

înregistrate la depozitarul central care raportează.  



 

 

înregistrate în conturi la 

depozitarul central 

- Valoarea noilor instrumente financiare emise - se raportează 

valoarea noilor instrumente financiare emise și/sau înregistrate la 

depozitarul central raportor în cursul anului. Se raportează, de 

asemenea, valoarea tranșelor adiționale atribuite codurilor ISIN 

existente, inclusiv titlurile de participare existente la fondurile 

deschise de investiții.  

- Valoarea răscumpărărilor de instrumente financiare - se 

raportează valoarea instrumentelor financiare emise și/sau 

înregistrate la depozitarul central raportor, dezactivate în cursul 

anului. Se raportează, de asemenea, valoarea tranșelor adiționale 

atribuite codurilor ISIN existente dezactivate, inclusiv titlurile de 

participare existente la fondurile deschise de investiții, 

dezactivate.  

- Se va raporta valoarea instrumentelor financiare 

emise/răscumpărate privind operațiunile corporatiste.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în alte valute, se utilizează rata de schimb aferentă 

respectivei valute, comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Număr total de membri 

compensatori 

- Numărul total de instituții de credit, contrapărți centrale, bănci 

centrale și alte entități care participă la sisteme de 

decontare/compensare.  

- Membru compensator reprezintă un participant al contrapărții 

centrale care poate să compenseze obligații.  

- Membrii compensatori pot fi: direcți, care compensează doar 

obligațiile proprii, și generali, care compensează obligațiile proprii 

și pe cele ale clienților care nu sunt membri compensatori ai 

contrapărții centrale care raportează.  

- Se vor raporta toți membrii compensatori ai contrapărții centrale 

care raportează indiferent de tipul lor (generali sau direcți) și nu se 

vor raporta entități care nu sunt membri compensatori ai 

contrapărții centrale raportoare, dar care pot participa la 



 

 

compensare prin intermediul unui membru compensator 

„general”.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: Număr. 

Număr total de 

contracte cu 

instrumente financiare 

derivate non-OTC 

decontate 

- Totalitatea contractelor cu instrumente financiare derivate 

decontate, tranzacționate pe piețe regulate sau pe platforme 

multilaterale de tranzacționare.  

- Se vor raporta doar contractele care au fost 

încheiate/tranzacționate în cursul anului pe piețe regulate sau pe 

platforme de tranzacționare multilaterale incluzând și contractele 

introduse sau executate, pe baza unor înțelegeri prealabile, pe piețe 

regulate sau pe platforme de tranzacționare multilaterale.  

- Contractele vor fi raportate după novație.  

- Exemplu: A cumpără 10 contracte (4 de la B și 6 de la C). B 

vinde 4 contracte lui A și C vinde 6 contracte lui A. În procesul de 

novație, contrapartea centrală se interpune între cumpărători și 

vânzători, cumpărând 4 contracte de la B și 6 contracte de la C și 

vinde 10 contracte lui A. Numărul de contracte compensate 

prenovație este 10 (4 contracte între  A și B + 6 contracte între  A 

și C). Raportarea se va realiza post-novație, numărul de contracte 

compensate este 20 (4+6 contracte între A și contrapartida 

centrală, 4 contracte între B și contrapartida centrala, 6 contracte 

între C și contrapartida centrală). 

- În situația în care într-o tranzacție sunt mai multe contracte, se 

vor raporta toate contractele.  

- Transferurile de active suport executate pentru îndeplinirea 

obligațiilor rezultate din poziții deschise în instrumente financiare 

derivate, la maturitate, nu vor fi raportate la acest indicator, ci la 

transferuri de valori mobiliare.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: număr (mii). 



 

 

Valoarea totală a 

contractelor cu 

instrumente financiare 

derivate non-OTC 

decontate. 

- Valoarea totală a contractelor cu instrumente financiare derivate 

decontate, tranzacționate pe piețe regulate sau pe platforme 

multilaterale de tranzacționare.  

- Se vor raporta doar contractele care au fost 

încheiate/tranzacționate în cursul anului pe piețe regulate sau pe 

platforme de tranzacționare multilaterale, incluzând și contractele 

introduse sau executate, pe baza unor înțelegeri prealabile, pe 

piețele regulate sau pe platforme de tranzacționare multilaterale.  

- În cazul în care într-o tranzacție sunt mai multe contracte, se vor 

raporta toate contractele.  

- Contractele vor fi raportate după novație.  

- Exemplu: A cumpără 10 contracte (4 de la B și 6 de la C), B 

vinde 4 contracte lui A și C vinde 6 contracte lui A. În procesul de 

novație, contrapartea centrală se interpune între cumpărători și 

vânzători, cumpărând 4 contracte de la B și 6 contracte de la C și 

vinde 10 contracte lui A. Numărul de contracte compensate 

prenovație este 10 (4 contracte între  A și B + 6 contracte între A 

și C).  

- Raportarea se va realiza post-novație, numărul de contracte 

compensate este 20 (4+6 contracte între A și contrapartea centrală, 

4 contracte între B și contrapartea centrală, 6 contracte între C și 

contrapartea centrală). Dacă prețul unui contract cumpărat de A de 

la B este 2 LEI și al unui contract cumpărat de A de la C este 3 

LEI, atunci valoarea contractelor pre-novație este 26 LEI (4*2LEI 

+ 6*3LEI). Totuși raportarea se va realiza post-novație, caz în care 

valoarea contractelor post-novație este 52 LEI (4*2LEI + 6*3LEI 

+ 4*2LEI + 6*3LEI).  

- În situația în care într-o tranzacție sunt mai multe contracte, se 

vor raporta toate contractele.  

- Transferurile de active suport executate pentru îndeplinirea 

obligațiilor rezultate din poziții deschise în instrumente financiare 

derivate, la maturitate, nu vor fi raportate la acest indicator, ci la 

transferuri de valori mobiliare.  

- Valoarea instrumentelor financiare derivate decontate se va 

raporta luând în calcul valoarea de piață a activului suport. 



 

 

Valoarea contractelor cu opțiuni se va raporta pe baza prețului de 

exercitare a activului suport. (nu se va lua în considerare prima 

plătită de cumpărător pentru respectivul contract cu opțiuni). 

Pentru contractele futures se va raporta valoarea activului suport 

la momentul încheierii tranzacției. În cazul în care nu se poate, se 

raportează la prețul de închidere sau la prețul mediu lunar din luna 

respectivă.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută se utilizează rata de schimb aferentă 

respectivei valute comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Număr total de 

contracte cu 

instrumente financiare 

derivate OTC decontate 

- Totalitatea contractelor cu instrumente financiare derivate 

decontate, tranzacționate direct, în cursul anului, în afara piețelor 

regulate sau platformelor multilaterale de tranzacționare. 

- Se vor raporta doar contractele care au fost 

încheiate/tranzacționate în afara piețelor regulate sau a 

platformelor de tranzacționare multilaterale.  

- Contractele vor fi raportate după novație.  

- Exemplu: A cumpără 10 contracte (4 de la B și 6 de la C), B 

vinde 4 contracte lui A și C vinde 6 contracte lui A. În procesul de 

novație, contrapartea centrală se interpune între cumpărători și 

vânzători, cumpărând 4 contracte de la B și 6 contracte de la C și 

vinde 10 contracte lui A. Numărul de contracte compensate 

prenovație este 10 (4 contracte între  A și B + 6 contracte între  A 

și C).  

- Raportarea se va realiza post-novație, numărul de contracte 

compensate este 20 (4+6 contracte între A și contrapartea centrală, 

4 contracte între B și contrapartea centrală, 6 contracte între C și 

contrapartea centrală). În situația în care într-o tranzacție sunt mai 

multe contracte, se vor raporta toate contractele.  

- Transferurile de active suport executate pentru îndeplinirea 

obligațiilor rezultate din poziții deschise în contracte cu 



 

 

instrumente financiare derivate, la maturitate, nu vor fi raportate 

la acest indicator, ci la transferuri de valori mobiliare.  

- Momentul măsurării: sfârșitul anului, adică ultima zi de activitate 

a entității raportoare.  

- Unitate de măsură: număr (mii). 

Valoarea totală a 

contractelor cu 

instrumente financiare 

derivate OTC decontate 

- Valoarea totală a contractelor cu instrumente financiare derivate 

decontate, tranzacționate direct, în cursul anului, în afara piețelor 

reglementate sau platformelor multilaterale de tranzacționare. 

- Se vor raporta doar contractele OTC care au fost 

încheiate/tranzacționate în afara piețelor regulate sau a 

platformelor de tranzacționare multilaterale.  

- Exemplu: A cumpără 10 contracte (4 de la B și 6 de la C), B 

vinde 4 contracte lui A și C vinde 6 contracte lui A. În procesul de 

novație, contrapartea centrală se interpune între  cumpărători și 

vânzători, cumpărând 4 contracte de la B și 6 contracte de la C și 

vinde 10 contracte lui A. Numărul de contracte compensate 

prenovație este 10 (4 contracte între  A și B + 6 contracte între  A 

și C).  

- Raportarea se va realiza post-novație, numărul de contracte 

compensate este 20 (4+6 contracte între  A și contrapartea centrală, 

4 contracte între B și contrapartea centrală, 6 contracte între C și 

contrapartea centrală). Dacă prețul unui contract cumpărat de A de 

la B este 2 LEI și al unui contract cumpărat de A de la C este 3 

LEI, atunci valoarea contractelor pre-novație este 26 LEI (4*2LEI 

+ 6*3LEI). Totuși raportarea se va realiza post-novație, caz în care 

valoarea contractelor post-novație este 52 LEI (4*2LEI + 6*3LEI 

+ 4*2LEI + 6*3LEI).  

- În cazul în care într-o tranzacție sunt mai multe contracte se vor 

raporta toate contractele.  

- Transferurile de active suport executate pentru îndeplinirea 

obligațiilor rezultate din poziții deschise în instrumente financiare 

derivate, la maturitate, nu vor fi raportate la acest indicator, ci la 

transferuri de valori mobiliare. 

- Valoarea instrumentelor financiare derivate decontate se va 

raporta la valoarea de piață a activului suport.  



 

 

- Valoarea contractelor cu opțiuni se va raporta pe baza prețului de 

exercitare a activului suport (nu se va lua în considerare prima 

plătită de cumpărător pentru respectivul contract cu opțiuni).  

- Pentru contractele futures se va raporta valoarea activului suport 

la momentul încheierii tranzacției. În cazul în care nu se poate, se 

raportează la prețul de închidere sau la prețul mediu lunar din luna 

respectivă.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută se utilizează rata de schimb aferentă 

respectivei valute comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului.  

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Număr total de 

contracte repo 

decontate 

- Totalitatea contractelor care au la baza un angajament de vânzare 

a unei cantități specifice dintr-un activ și de răscumpărare a 

respectivei cantități la un preț predeterminat, la o data viitoare sau 

la cerere.  

- Deși un contract repo se identifica prin 2 părți transferul aferent 

vânzării și transferul aferent răscumpărării se va raporta un singur 

transfer, o singura tranzacție.  

- Contractele repo cu instrumente financiare derivate se vor raporta 

post-novație.  

- Dacă entitatea raportoare nu se interpune între  cumpărător și 

vânzător atâta timp cât aceștia își îndeplinesc obligațiile ci 

furnizează doar garanția că obligațiile rezultate din tranzacționare 

vor fi îndeplinite, nu aplică novația ca regulă și contractele se 

raportează o singură dată.  

- În cazul în care una din părțile participante la tranzacție nu își 

îndeplinește obligațiile și entitatea raportoare se interpune între 

vânzător și cumpărător pentru a asigura executarea tranzacției, 

tranzacția inițială se raportează de doua ori.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului.  

- Unitate de măsură: număr (mii). 



 

 

Valoarea totală a 

contractelor repo 

decontate 

- Valoarea totală a contractelor care au la bază un angajament de 

vânzare a unei cantități specifice dintr-un activ și de răscumpărare 

a respectivei cantități la un preț predeterminat, la o dată viitoare 

sau la cerere.  

- Deși un contract repo se identifică prin 2 părți, transferul aferent 

vânzării și transferul aferent răscumpărării, se va raporta un singur 

transfer, o singură tranzacție.  

- Contractele repo cu instrumente financiare derivate se vor raporta 

post-novație.  

- Dacă entitatea raportoare nu se interpune între  cumpărător și 

vânzător, atâta timp cât aceștia își îndeplinesc obligațiile, ci 

furnizează doar garanția că obligațiile rezultate din tranzacționare 

vor fi îndeplinite, nu se aplică novația ca regulă și contractele se 

raportează o singură dată. În cazul în care una din părțile 

participante la tranzacție nu își îndeplinește obligațiile și entitatea 

raportoare se interpune între vânzător și cumpărător pentru a 

asigura executarea tranzacției, tranzacția inițială se raportează de 

două ori.  

- Fiecare tranzacție repo se raportează la valoarea contractului de 

împrumut. Nu se ia în calcul dobândă.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută se utilizează rata de schimb aferentă  

respectivei valute comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului. 

- Unitate de măsură: milioane lei.  

Număr total de 

tranzacții cu „cash 

securities” decontate 

- Tranzacțiile cu valori mobiliare în piață spot sunt considerate 

tranzacții „cash securities”.  

- Într-o tranzacție „cash securities” valorile mobiliare sunt 

vândute/cumpărate în piață (la vedere, fără rezervare).  

- Transferurile de active suport executate pentru îndeplinirea 

obligațiilor rezultate din poziții deschise în instrumente financiare 

derivate, la maturitate, pot fi considerate tranzacții „cash 

securities” și vor fi luate în calcul la acest indicator, dacă activul 

suport este o valoare mobiliară.  



 

 

Tranzacțiile „cash securities” vor fi raportate post-novație.  

- Dacă entitatea raportoare nu se interpune între  cumpărător și 

vânzător, atâta timp cât aceștia își îndeplinesc obligațiile, ci 

furnizează doar garanția că obligațiile rezultate din tranzacționare 

vor fi îndeplinite, nu se aplică novația ca regulă și contractele se 

raportează o singură dată. În cazul în care una din părțile 

participante la tranzacție nu își îndeplinește obligațiile și entitatea 

raportoare se interpune între  vânzător și cumpărător pentru a 

asigura executarea tranzacției, tranzacția inițială se raportează de 

doua ori.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului.  

- Unitate de măsură: număr (mii). 

Valoarea totală a 

tranzacțiilor cu „cash 

securities” decontate 

- Tranzacțiile cu valori mobiliare în piață spot sunt considerate 

tranzacții „cash securities”.  

- Într-o tranzacție „cash securities” valorile mobiliare sunt 

vândute/cumpărate în piață (la vedere, fără rezervare).  

- Transferurile de active suport executate pentru îndeplinirea 

obligațiilor rezultate din poziții deschise în instrumente financiare 

derivate, la maturitate, pot fi considerate tranzacții „cash 

securities” și vor fi luate în calcul la acest indicator, dacă activul 

suport este o valoare mobiliară.  

- Tranzacțiile „cash securities” vor fi raportate post-novație.  

- Dacă entitatea raportoare nu se interpune între cumpărător și 

vânzător, atâta timp cât aceștia își îndeplinesc obligațiile, ci 

furnizează doar garanția că obligațiile rezultate din tranzacționare 

vor fi îndeplinite, nu se aplică novația ca regulă și contractele se 

raportează o singură dată. În cazul în care una din părțile 

participante la tranzacție nu își îndeplinește obligațiile și entitatea 

raportoare se interpune între  vânzător și cumpărător pentru a 

asigura executarea tranzacției, tranzacția inițială se raportează de 

două ori.  

- Raportarea se face la valoarea de tranzacționare.  



 

 

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută, se utilizează rata de schimb aferentă 

respectivei valute comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului.  

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Număr total de 

contracte decontate prin 

„clearing link” 

- Numărul total de contracte/tranzacții decontate prin „clearing 

link”  

- Un contract este compensat prin „clearing link” între două 

contrapărți centrale CCP1 și CCP2, când un membru compensator 

al CCP1 este cumpărător și un membru compensator al CCP2 este 

vânzător, CCP1 se interpune între cumpărător și CCP2 și CCP2 se 

interpune între vânzător și CCP1. Astfel tranzacția între vânzător 

și cumpărător prin novație se transforma în 3 tranzacții:  

1. între  cumpărător și CCP1;  

2. între  CCP1 și CCP2;  

3. între vânzător și CCP2.  

- Pentru tranzacțiile/contractele cu alte instrumente financiare 

derivate, repo și cash securities se raportează post-novație și 

fiecare CCP vă raporta doar contractele în care este implicat.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului. 

- Unitate de măsură: număr (mii). 

Valoarea totală a 

contractelor decontate 

prin "clearing link" 

- Valoarea totală a contractelor/tranzacțiilor decontate prin 

„clearing link”. 

- Un contract este compensat prin „clearing link” între două 

contrapărți centrale CCP1 și CCP2, când un membru compensator 

al CCP1 este cumpărător și un membru compensator al CCP2 este 

vânzător. CCP1 se interpune între cumpărător și CCP2 și CCP2 se 

interpune între vânzător și CCP1. Tranzacția între vânzător și 

cumpărător prin novație se transformă în 3 tranzacții: 

1. între  cumpărător și CCP1; 

2. între  CCP1 și CCP2; 

3. între  vânzător și CCP2. 



 

 

- Pentru tranzacțiile/contractele cu alte instrumente financiare 

derivate, repo și cash securities se raportează post-novație și 

fiecare CCP vă raporta doar contractele în care este implicat.  

- Valoarea totală a contractelor/tranzacțiilor decontate prin 

„clearing link” se raportează în funcție de tipul tranzacției.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută se utilizează rata de schimb aferentă 

respectivei valute comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului;  

- Unitate de măsură: milioane lei. 

Număr total transferuri 

de valori mobiliare 

între două conturi 

înregistrate la același 

depozitar central 

- Numărul de transferuri de valori mobiliare dintr-un cont 

înregistrat la un depozitar central în alt cont înregistrat la același 

depozitar central.  

- Se raportează doar transferurile de valori mobiliare care rezultă 

în urma compensării (prin novație efectuata prin intermediul 

contrapărții centrale care raportează) valorilor mobiliare, 

instrumentelor financiare derivate, sau a contractelor repo.  

- Nu se raportează transferurile între  membrul compensator și 

contrapartea centrală și invers (transferurile între contrapartea 

centrală și un membru compensator) dacă instrumentele financiare 

sunt transferate contrapărții centrale doar ca garanții.  

- Nu se raportează transferurile făcute în vederea reconcilierii între 

un cont al contrapărții centrale raportoare la un depozitar central 

și un cont al aceleiași contrapărți centrale raportoare la un alt 

depozitar central.  

- Se raportează transferurile de valori mobiliare executate pentru 

îndeplinirea obligațiilor rezultate din poziții deschise în 

instrumente financiare derivate, la maturitate.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului.  

- Unitate de măsură: număr (mii). 

Valoarea totală a 

transferurilor de valori 

mobiliare între două 

- Valoarea transferurilor de valori mobiliare dintr-un cont 

înregistrat la un depozitar central în alt cont înregistrat la același 

depozitar central.  



 

 

conturi înregistrate la 

același depozitar 

central 

- Se raportează doar transferurile de valori mobiliare care rezultă 

în urma compensării (prin novație efectuata prin intermediul 

contrapărții centrale care raportează) valorilor mobiliare a 

instrumentelor financiare sau a contractelor repo.  

- Nu se raportează transferurile între un membru compensator și 

contrapartea centrală și invers - transferurile între contrapartea 

centrală și un membru compensator -  dacă instrumentele 

financiare sunt transferate contrapărții centrale doar ca garanții. 

- Nu se raportează transferurile făcute în vederea reconcilierii între  

un cont al contrapărții centrale raportoare la un depozitar central 

și un cont al aceleiași contrapărți centrale raportoare la un alt 

depozitar central.  

- Se raportează transferurile de valori mobiliare executate pentru 

îndeplinirea obligațiilor rezultate din poziții deschise în 

instrumente financiare derivate, la maturitate.  

- Se raportează la valoarea de tranzacționare. Tranzacțiile „fără 

plată” se raportează la valoarea de piață a valorii mobiliare care se 

tranzacționează. În cazul în care nu este disponibilă o valoare de 

piață se raportează la ultima valoare de piață cunoscută.  

- Pentru convertirea în moneda națională a valorilor mobiliare 

denominate în altă valută se utilizează rata de schimb aferentă  

respectivei valute comunicată de BNR/BCE.  

- Momentul măsurării: ultima zi de activitate din anul respectiv 

pentru entitatea raportoare, respectiv sfârșitul anului.  

Unitate de măsură: mii lei. 
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