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Politica de executare a ordinelor in cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A. 

 
 

1. DISPOZITII GENERALE 

S.S.I.F. Tradeville S.A (in continuare “Tradeville“) adopta si aplica masuri tehnice, organizatorice, procedurale 

si de personal, necesare pentru respectarea principiului obtinerii celor mai bune rezultate posibile pentru 

executarea ordinelor clientilor sai, prin actionarea in mod onest, corect si profesional, in concordanta cu cel 

mai bun interes al clientilor. 

 

Tradeville ia toate masurile necesare pentru obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru client, luand 

in considerare pretul, costurile, rapiditatea si probabilitatea de executare si de solutionare, mărimea, natura 

ordinului sau de orice alte considerente privind executarea ordinului. In situatia in care clientul furnizeaza o 

instructiune specifica, S.S.I.F. execută ordinul respectând această instrucțiune. 

Atunci când execută ordine ale clienților, Tradeville ia în considerare următoarele criterii pentru a stabili 

importanța relativă a factorilor enumerate la paragraful de mai sus: 

a) caracteristicile clientului, inclusiv clasificarea acestuia în categoriile client de retail sau client 

profesional; 

b) caracteristicile ordinului clientului, inclusiv în cazurile în care ordinul presupune o operațiune de 

finanțare prin instrumente financiare (SFT); 

c) caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv; 

d) caracteristicile locurilor de executare către care poate fi direcționat ordinul respectiv. 

 

Orice instructiune specifica a unui client poate impiedica Tradeville sa respecte criteriile stabilite si 

implementate privind obtinerea celui mai bun rezultat posibil pentru executarea acelui ordin. 

 

Atunci când Tradeville execută un ordin în numele unui client de retail, cel mai bun rezultat posibil se 

stabilește în funcție de prețul total, care reprezintă prețul instrumentului financiar și costurile asociate 

executării, care includ, la rândul lor, toate cheltuielile suportate de client legate direct de executarea 

ordinului, inclusiv taxele locului de tranzacționare, comisioanele de compensare și de decontare și alte 

cheltuieli achitate terților implicați în executarea ordinului. 

 

Tradeville actioneaza in asa fel incat sa asigure o deplina egalitate de tratament fata de clientii sai. Ordinele 

transmise de client sunt asimilate unei instructiuni specifice care incumba Tradeville obligatia de a executa 

intocmai pe piata anume indicata pentru instrumentul financiar al carui simbol este mentionat in respectivul 

ordin.  

 

Ordinele de tranzactionare ce pot fi transmise prin internet, utilizand platforma de tranzactionare Startrade 

sau aplicatiile mobile, prin telefon sau fax sunt clasificate astfel, conform urmatoarelor criterii: 

a. In functie de pret: 

i Ordin limita – este ordinul prin care se cumpara/vinde o cantitate de instrumente financiare la un 

pret specificat sau mai avantajos pentru client, adica mai mic la cumparare respectiv mai mare la 

vanzare; 

ii Ordin la piata (MKT) – este ordinul prin care se cumpara/vinde la cel mai bun pret al pietei (nu se 

permit ordine MKT pentru instrumente financiare - titluri de creanță). 

Descriere: Prezentul document furnizeaza informatii cu privire la politica S.S.I.F. Tradeville S.A. privind executarea 

ordinelor clientilor si este extras din Procedura privind politica de executare a ordinelor. 
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b. In functie de cantitatea afisata: 

i Ordin hidden (ascuns) – este ordinul care afiseaza in piata numai o parte a cantitatii (volumului) 

totale si ofera o modalitate de protectie a pietei si a investitorului. 

c. In functie de valabilitatea ordinului: 

i Day – ordinul este valabil numai in sedinta de tranzactionare curenta; 

ii Open – ordinul este valabil pana la executie sau anulare; 

iii Data – ordinul este valabil pana la data specificata pe ordin; 

iv Minute – ordinul este valabil un numar de minute specificat de client. 

d. Ordine conditionate – prin intermediul platformei Startrade: 

i Ordin conditionat special – se pot lansa 3 tipuri de astfel de ordine: 

• tip “Executie ordin” – ordinul lansat ca ordin conditionat este legat de un ordin deja lansat; 

• tip “Ordin Stop” – ordinul devine activ si va fi introdus in piata la atingerea unui prag specificat; 

• tip “La data si ora” – introducerea ordinului se face la data si ora specificate in conditie. 

Clientul poate plasa ordinul de tranzactionare catre Tradeville direct sau prin persoana imputernicita sau 

autorizata sa emita instructiuni in numele si pe contul clientului, in conformitate cu clauzele contractului de 

servicii de investitii financiare. Clientul isi asuma raspunderea exclusiva pentru persoana imputernicita sau 

persoana autorizata sa emita instructiuni in numele sau. 

 

Clientul este indreptatit sa dea ordine de modificare sau anulare a celor existente daca acestea nu au fost 

executate pana la momentul anularii/modificarii. 

 

In cazul in care sunt primite simultan mai multe ordine la acelasi nivel de pret pentru acelasi instrument 

financiar, care pot fi executate in conditiile pietei, Tradeville le introduce in sistemul de tranzactionare in 

urmatoarea ordine: 

a. ordine primite de la clienti de retail; 

b. ordine primite de la clienti profesionali; 

c. ordinele primite de la persoanele relevante; 

d. ordinele care urmeaza sa fie executate in nume propriu de catre Tradeville. 

 

Ordinele comparabile ale clientilor sai vor fi executate in concordanta cu momentul (amprenta de timp) 

primirii acestora de catre S.SI.F. Tradeville S.A. Pentru acest lucru, Tradeville are un sistem de inregistrare a 

tuturor instructiunilor/ordinelor primite de la client, cuprinzand toate detaliile ordinului respectiv, precum si 

amprenta de timp. 

 

2. MODALITATI DE PRELUARE A ORDINELOR 

2.1. Preluarea ordinelor prin internet prin platformele de tranzactionare Startrade este modalitatea 

principala de preluare a ordinelor de catre Tradeville. Ordinele sunt plasate de catre clienti, dupa logare cu 

user si parola in cadrul platformei de tranzactionare Startrade. 

Toate ordinele de tranzactionare, aproape integral preluate prin internet sau aplicatii special dezvoltate 

pentru telefonul mobil, sunt verificate anterior acceptarii din punct de vedere al disponibilului existent si/sau 

al instrumentelor financiare din cont si doar dupa verificare sunt routate catre sistemul de tranzactionare al 

operatorului de piata sau catre sistemul electronic al partenerului extern in ordinea cronologica a preluarii 

lor si respectand criteriile de prioritate retail/profesional/persoane relevante/house. 

 

2.2. Preluarea ordinelor prin fax sau personal la sediu se realizeaza numai de catre o persoana care 

prestează servicii și activități de investiții in numele Tradeville notificata ASF, in baza formularului de ordin 

completat si semnat de catre client sau persoana imputernicita de acesta, formular de ordin ce contine 

rubricile prevazute de Anexa IV Sectiunea 1 (Păstrarea înregistrărilor pentru ordinele clienților și deciziile de 

tranzacționare) din Regulamentul delegat UE nr. 565/2017. 
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2.3. Preluarea ordinelor prin telefon se poate realiza numai pe baza inregistrarii telefonice a convorbirii 

si numai dupa identificarea clientului. Ordinele de tranzactionare sunt preluate telefonic de la clienti numai 

de o persoana care prestează servicii și activități de investiții in numele Tradeville notificata ASF. Ordinele 

sunt inregistrate si stocate de catre Tradeville in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare. 

 

3. LOCURI DE TRANZACTIONARE 

3.1. Bursa de Valori Bucuresti 

Pietele operate de B.V.B. sunt piata reglementata si sistemul multilateral de tranzactionare – SMT (AeRO, 

SMT si SMT Intl).  

Ordinele de bursa se introduc in contul global deschis de Tradeville pentru inregistrarea instrumentelor 

financiare aflate in proprietatea clientilor al caror mandatar este. 

Pentru instrumentele financiare tranzactionate la B.V.B. ordinele sunt afisate si executate in functie de 

urmatoarele criterii: 

a. pret ordin; 

b. in cadrul aceluiasi nivel de pret – dupa timpul introducerii ordinului in sistem sau timpul 

corespunzator ultimei modificari care determina schimbarea prioritatii, conform principiului 

precedentei (FIFO: primul venit-primul servit). 

 

Pentru instrumentele financiare pentru care tranzactionarea se efectueaza pe baza de conturi globale: 

a. nu se vor utiliza conturi grup; 

b. sunt permise tranzactii efectuate de un Participant in care un cont global figureaza atat la 

cumparare cat si la vanzare. 

 

Reglementarile B.V.B. prevad specificitati proprii cu privire la ordine, astfel:  

a. Ordinul “la Piata” (MKT) beneficiaza de mecanism de protectie de pret conform regulilor 

operatorului de piata. Acest ordin este inregistrat in piata cu un pret limita specific, generat de catre 

sistemul de tranzactionare al B.V.B.. Ordinul neexecutat ramane valabil ca ordin limita, iar pretul 

specific este inregistrat automat pe ordin in sistemul intern de back-office, astfel incat clientul sa 

aiba evidentiata starea ordinului si pretul. 

b. Ordinul “Hidden” este ordinul care afiseaza in piata numai o parte a cantitatii totale. Ordinul Hidden 

primeste o noua prioritate de executie ca urmare a modificarii volumului vizibil initial sau maririi 

volumului total. 

c. Ordinul “DEAL” – reprezinta o oferta ferma de cumparare sau vanzare a unui a numit numar de 

instrumente financiare, care este transmisa direct de catre un agent de bursa, denumit initiator, 

catre un alt agent de bursa denumit contraparte. Valoarea minima a ordinului DEAL este calculata 

de B.V.B. in conformitate cu prevederile Codului B.V.B. si cu precizarile A.S.F. 

 

In ceea ce priveste termenele de valabilitate (atribute de timp) ale ordinelor B.V.B., se impun urmatoarele 

precizari: 

a. Day – valabil in sedinta de tranzactionare curenta. Corespondentul acestui ordin in platforma de 

tranzactionare Startrade a Tradeville este ordinul “DAY”. Dupa inchiderea sedintei de 

tranzactionare ordinul “DAY” trece automat in starea “Expirat”. In functie de tipul operatiunii, 

disponibilul sau instrumentele financiare aferente ordinului sunt eliberate.  

b. Open – valabil pana la executie sau retragere, in limita a 62 de zile calendaristice de la data ultimei 

actualizari a ordinului. Deoarece in platforma de tranzactionare Startrade ordinele “Open” au 

valabilitate pana la anulare sau executare, aceste ordine se reintroduc automat in sistemul de 

tranzactionare al B.V.B. dupa fiecare 62 de zile calendaristice. 
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c. Good Till Date – valabil pana la data specificata, in limita a 62 de zile de la data ultimei actualizari a 

ordinului. Deoarece in platforma de tranzactionare Startrade ordinele  “Data”  au valabilitate pana 

la data specificata si aceasta poate depasi limita a 62 de zile calendaristice, aceste ordine se 

reintroduc automat in sistemul de tranzactionare al B.V.B. dupa fiecare 62 de zile calendaristice 

pana se atinge data specificata, moment in care, daca nu sunt executate sau anulate, trec automat 

in starea “Expirat”. 

 

Ordinul de tranzactionare ramane valabil in sistem si se supune regulilor B.V.B. pana cand: 

a. este executat; 

b. expira termenul de valabilitate; 

c. este suspendat sau retras de catre agentul de bursa la instructiunile clientului; 

d. este suspendat sau anulat de catre B.V.B. la cererea Tradeville; 

e. este suspendat de catre B.V.B. ca urmare a solicitarii Depozitarului Central, conform prevederilor 

contractului incheiat intre B.V.B si Depozitarul Central; 

f. este eliminat automat din sistem daca pretul nu se mai incadreaza in variatia maxima de pret 

admisa pentru sedinta de tranzactionare sau daca caracteristicile ordinului nu mai sunt in 

concordanta cu configurarea pietelor: 

(i) ordinele care nu se mai incadreaza in variatia maxima de pret admisa si eliminate automat 

din sistemul de tranzactionare al B.V.B. trec in starea “Suspendat”, iar daca pretul reintra in 

tunelul de variatie si ordinul si-a pastrat caracteristicile de valabilitate (nu a fost anulat, nu a 

expirat) acesta este reintrodus automat, 

(ii) ordinele eliminate automat din sistemul de tranzactionare al B.V.B ale caror caracteristici nu 

mai sunt in concordanta cu configurarea pietelor sunt anulate si in sistemul intern de back-

office; 

g. este retras din sistem ca urmare a unor situatii exceptionale, aparute ca urmare a functionarii 

tehnice necorespunzatoare a sistemului B.V.B. sau in cazuri de forta majora. 

 

Fiecare ordin si fiecare comanda primita de la un client sunt trimise in mod unitar, comanda cu comanda, 

catre B.V.B. Tradeville nu opereaza nicio modificare pe comenzile respective si nu face nicio agregare a 

ordinelor, trimitand catre sistemul de tranzactionare al B.V.B. toate comenzile asa cum sunt primite de la 

clienti. 

 

Executarea ordinelor prin sistemul de tranzactionare al B.V.B.  

Dreptul de administrare a ordinelor de bursa si incheiere a tranzactiilor in cadrul B.V.B apartine exclusiv 

Tradeville. Tradeville executa ordinele primite la cel mai bun pret, in conditiile date ale pietei. Acceptand 

ordinul clientului, Tradeville garanteaza executia ordinului in urmatoarele conditii: 

a. ordinul este dat in timp util;  

b. limitele cu privire la cantitate si pret sunt conforme cu conditiile pietei. 

 

3.2.  Piete Externe 

Pentru pietele externe Tradeville presteaza servicii de investitii financiare constand in preluarea si 

transmiterea ordinelor si instructiunilor primite de la clienti in vederea executarii acestora de catre si prin 

intermediul KBC Bank NV, divizia KCB Securities Services (https://securitiesservices.kbc.be/en.html), 

instituție de credit încorporată în Belgia și supravegheată prudential de Banca Central Europeană și National 

Bank of Belgium (https://www.nbb.be/en) și reglementată în ceea ce privește activitatea de piață de capital 

de Financial Services and Markets Authority (www.fsma.be) din Belgia, care va asigura executarea acestora 

in conformitate cu propria sa politica de executare.  

 

https://securitiesservices.kbc.be/en.html
https://www.nbb.be/en
http://www.fsma.be/
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Tradeville asigura doar servicii de preluare si transmitere a ordinelor clientilor catre urmatoarele locuri de 

tranzactionare prin Intermediarul Strain: 

i. International spot – moneda EURO: 

1. Euronext: Paris, Amsterdam, Lisabona, Bruxelles, 

2. Wiener Borse, 

3. Deutsche Borse, 

4. Borsa Italiana, 

5. Bolsa de Madrid, 

6. Irish Stock Exchange  

7. Luxembourg Stock Exchange 

ii. International spot – moneda GBP: 

1. London Stock Exchange, 

iii. International spot – moneda CAD: 

1. Toronto Stock Exchange, 

iv. International spot – moneda USD: 

1. Nasdaq, 

2. New York Stock Exchange, 

3. NYSE Arca, 

v. International spot – moneda PLN: 

1. Warsaw Stock Exchange. 

vi. International spot – moneda SEK: 

1. Nasdaq Stockholm. 

 

Ordinele si instructiunile clientului vor fi executate de Intermediarul Strain in numele Tradeville si pe seama 

(contul) clientului. Pentru evitarea oricarui echivoc, in relatia cu Intermediarul Strain, Tradeville actioneaza 

in nume propriu si pe seama clientului in temeiul unui mandat contractual fara reprezentare in sensul 

preluarii si transmiterii ordinelor acestuia in vederea executarii lor de catre Intermediarul Strain, activele 

clientului fiind segregate de activele proprii ale Tradeville. 

 

Tradeville va putea sa refuze preluarea si transmiterea unui ordin primit de la client daca executarea acestuia 

nu este tehnic posibila sau daca Tradeville considera ca exista motive intemeiate pentru acest refuz. Refuzul 

de a prelua sau de a transmite un ordin va fi comunicat imediat clientului, impreuna cu justificarea acestui 

refuz. 

 

Clientul va putea modifica sau retrage un ordin numai daca starea tehnica sau de executie a ordinului permite 

acest lucru, avand in vedere inclusiv intervalul de timp necesar pentru realizarea comunicarii dintre Tradeville 

si Intermediarul Strain. 

Intermediarul Strain este singurul responsabil pentru luarea tuturor masurilor necesare pentru obtinerea 

celor mai bune rezultate posibile raportat la pretul, cantitatea, tipul de ordin, instructiunile specifice 

transmise de catre client referitoare la respectivul ordin, practicile pietei, dar si lichiditatea din piata, viteza 

sau posibilitatea de executare a respectivului ordin.  

 

Clientul va transmite Tradeville doar instructiuni specifice care vor fi preluate si transmise de Tradeville in 

vederea executarii de catre Intermediarul Strain a ordinului clientului conform acelor instructiuni si politicii 

Intermediarului Strain de executare a ordinelor. 

 

Ordinele sunt executate in conformitate cu politica Intermediarului Strain de executare a ordinelor in 

legatura cu care clientul se obliga prin contractul incheiat cu Tradeville sa se informeze permanent cu privire 

la eventuale actualizari ale acestei politici de pe site-ul Intermediarului Strain: 
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https://securitiesservices.kbc.be/en/legal-information/documents/professional-clients.html, 

PROFESSIONAL CLIENTS, „BEX Policy”. 

 

4. DISPOZITII FINALE 

Tradeville monitorizeaza eficacitatea executarii ordinelor si a politicii de executare a tranzactiilor, cu scopul 

identificarii si corectarii oricarei erori/deficiente, daca este cazul. Tradeville este obligata sa demonstreze 

clientilor sai, la solicitarea acestora, ca ordinele acestora au fost executate in concordanta cu reglementarile 

pietei de capital si cu instructiunea clientului, corespunzatoare ordinului respectiv. 

 

 

 

https://securitiesservices.kbc.be/en/legal-information/documents/professional-clients.html

