Contract de colaborare
(Membru afiliat al BRM)
BRM Nr. …...../..... ..... .2022

CAP. I Părţile contractante
Bursa Română de Mărfuri SA, cu sediul de lucru în str. Buzeşti nr. 82-94, Et 7, sect. 1,
Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/19450/1992, CIF RO1562694,
telefon: 40-21 317 45 60, fax: 40-21 317 28 78, având conturi
Deschise la

Cod IBAN

Moneda

BCR Bucureşti Unirea

RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641 – cont garanţii

BCR Bucureşti Unirea
BCR Bucureşti Unirea
A.T.C.P.M.B

RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 – cont curent
RO93 RNCB 0082 0009 9180 0643
RO52 TREZ 7005 069X XX00 4079
LEI

LEI
LEI
EURO

Cod SWIFT

RNCBROBU

reprezentată legal prin Preşedinte – Director General Gabriel PURICE denumită în continuare
BRM
şi
................................., cu sediul în localitatea ......................, strada ................................. nr.
........, județul ............., cod poștal .................., înregistrată la Oficiul Naţional al

Registrului

Comerţului la nr. J......./........../................, Cod de Înregistrare Fiscală ..................... , nr. de telefon
fix ......................................., fax nr. ........................, adresa de e-mail (în vederea transmiterii de
informări) ..........................@...................... , nr. telefon mobil ...................... (în vederea transmiterii
de informări prin SMS), având cont deschis la ..................., Cont nr. RO ........ .............. ..............
.............. .............., Cod Swift ...................... ROBU, reprezentată legal prin .............................., în
calitate de .............................., denumită în continuare membru afiliat,
au convenit încheierea prezentului contract de colaborare cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II Obiectul contractului
Art. 1 BRM şi membrul afiliat convin ca membrul afiliat să tranzacţioneze pe Piaţa
contractelor la termen de energie electrică, organizată în baza Regulamentul de organizare
şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea
Bursa Română de Mărfuri, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 79/2022, prin intermediul unei
platforme de tranzacționare operate de BRM (“Platforma”).
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Art. 2 Membrul afiliat are dreptul de a tranzacţiona în baza nr. MA................/ ..... ..... 2022
și a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de
energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri, aprobat prin Ordinul ANRE
nr. 79/2022.

CAP. III Durata contractului
Art. 3 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ......... luni, începând cu data de
..... ..... 2022 până la data de ..... ..... ........... .
Art. 4 Durata contractului poate fi prelungită cu acordul expres al părţilor prin act adiţional.
CAP. IV Preţul contractului
Art. 5 Membrul afiliat va achita o cotizaţie anuală în contul BRM în cuantum de 100 euro la
cursul BNR al plății.
CAP. V Obligaţiile BRM
Art.6 Se obligă să asigure membrului afiliat accesul pe Platformă.
Art.7 Se obligă să pună la dispoziţia membrului afiliat reglementările care guvernează
Platforma și piața contractelor la termen de energie electrică.
Art.8 Se obligă să înştiinţeze membrul afiliat despre modificările normelor care
reglementează Platforma și piața contractelor la termen de energie electrică.
Art.9 Se obligă să informeze membrul afiliat despre orice alte reglementări incidente calităţii
acestuia.
Art.10 Se obligă să asigure instruirea ca broker a persoanei indicate de membrul afiliat.
CAP. VI Obligaţiile membrului afiliat
Art.11 Se obligă să respecte reglementările aplicabile Platformei, Regulamentul de
organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de
Societatea Bursa Română de Mărfuri, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 79/2022 și procedurile emise
de BRM în baza acestui Regulament.
Art.12 Se obligă să încheie contractele bilaterale negociate cu alți membri afiliați prin
intermediul Platformei, conform rezultatelor negocierii comunicate prin Platformă, și să asigure
notificările fizice, respectiv orice alte obligații decurgând din încheierea de contracte bilaterale de
vânzare-cumpărare de energie electrică.
Art. 13. Pentru tranzacțiile intermediate de contraparte prin intermediul Platformei, se obligă
să comunice în maximum 24 de ore modificarea oricăror date privind partea responsabilă cu
echilibrarea, respectiv orice neîndeplinire a obligațiilor decurgând din tranzacții.
Art.14 Se obligă să nu afecteze prin acțiunea sau inacțiunea sa modul de desfășurare a
tranzacțiilor pe Platformă.
Art.15 Se obligă să comunice BRM declararea sa în stare de insolvenţă.
Art.16 Membrul afiliat va comunica BRM datele de contact ale persoanei desemnate să îl
reprezinte în relaţia cu BRM.
CAP. VII Răspunderea părţilor contractante
Art. 17 Pentru neexecutarea, executarea parţială sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, partea în culpă va plăti celeilalte părţi
daune.
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Art. 18 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.
Art. 19 În situaţia în care tranzacţiile se desfăşoară în sistem electronic toate operaţiunile şi
tranzacţiile derulate şi încheiate de brokerul său îi sunt opozabile. Brokerul va fi identificat după
user-ul si parola care i-au fost alocate, în sistem, de către BRM.

CAP. VIII Încetarea contractului
Art.20 Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei de valabilitate a contractului;
b) în situația nerespectării prevederilor art.11, art. 12, art.13 și art. 14 din prezentul contract de
către membrul afiliat;
c) prin denunțarea unilaterală de către una din părți cu notificare prealabilă facută în scris cu 15
de zile calendaristice înainte de data încetării contractului;
Încetarea contractului nu afectează obligațiile deja asumate de părți în baza acestuia și a
tranzacțiilor efectuate pe Platformă.
CAP. IX Litigii
Art. 21 Eventualele litigii apărute în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord acestea vor fi supuse spre soluţionare instantelor
competente.
CAP. X Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 22 Reprezentantul legal al companiei .................................................................., este de
acord cu înregistrarea/ utilizarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal înscrise în
prezentul contract și în toate documentele necesare participării la procedurile de tranzacționare
organizate de Bursa Română de Mărfuri S.A, inclusiv cu transmiterea datelor către participanți și
alte autorități, în condițiile legii.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la
prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care figurează în contract, cereri
/documente depuse la Bursa Română de Mărfuri S.A.
Mi s-a adus la cunoștință faptul că refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate,
necesare participării la procedurile organizate de BRM, duce la imposibilitatea participării la
procedurile de tranzacționare și stabilirii raporturilor juridice specifice acestora, fapt neimputabil
organizatorului BRM.
În cazul în care datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte, vor suferi modificări sau
se dorește ștergerea acestora, mă oblig sa informez în scris BRM, cu respectarea prevederilor
legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Bursa Română de Mărfuri SA

.............................................

Preşedinte-Director General

Administrator/Director General

Gabriel PURICE

.....................................
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ANEXA 1
(Antet instituție)

Nr. ………… / …………………

Cerere de acordare a calităţii de Membru Afiliat
al Bursei Române de Mărfuri

................................., cu sediul în localitatea ......................, strada ................................. nr.
........, județul ............., cod poștal .................., înregistrată la Oficiul Naţional al

Registrului

Comerţului la nr. J......./........../................, Cod de Înregistrare Fiscală ..................... , nr. de telefon
fix ......................................., fax nr. ........................, adresa de e-mail (în vederea transmiterii de
informări) ..........................@...................... , nr. telefon mobil ...................... (în vederea transmiterii
de informări prin SMS), având cont deschis la ..................., Cont nr. RO ........ .............. ..............
.............. .............., Cod Swift ...................... ROBU, reprezentată legal prin .............................., în
calitate de ..............................,
solicită prin prezenta acordarea calităţii de membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri în
vederea tranzacţionării pe Piaţa contractelor la termen de energie electrică, organizată în
baza Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie
electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
79/2022.
Anexăm prezentei cereri câte o xerocopie după următoarele documente:
- certificatul fiscal al instituției;
- dovada uneia dintre următoarele calități: persoană fizică sau juridică ce cumpără, vinde sau
produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un consumator
dispecerizabil sau un operator de servicii de stocare a energiei.
- indicarea părții responsabile cu echilibrarea.

_____________________________________________
(Nume, prenume, funcţie)
____________________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)
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