
  BANCA  

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

(denumire, sediu, telefon, fax) 

 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR. __________ 

pentru participarea la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari, prin intermediul 

unor platforme de tranzacționare electronice administrate de societatea Bursa Română de 

Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A. 

 

 

În cazul în care ofertantul ........................................ cu sediul în ........................................a înaintat 

orice ofertă în vederea tranzacționării pe Piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari (denumita 

în continuare “PMC”), prin intermediul unor platforme de tranzacționare electronice administrate de 

societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A. (denumită în cele ce 

urmează “BRM”) în baza Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice 

de către clienţii finali mari, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 65/2022, vă facem cunoscut 

că noi ........................................ cu sediul în ........................................, prin prezenta ne obligăm în mod 

necondiționat și irevocabil să plătim în favoarea BRM, orice sumă până la valoarea de 

........................................lei (........................................), sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima 

dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură, în cazul în care ofertantul se află într-una dintre 

situațiile următoare: 

 

- revocă o ofertă de tranzacționare în perioada de valabilitate a acesteia; 

- fiind parte la o tranzacție conform Procedurii de funcționare a pieței de energie electrică pentru 

clienţii finali mari organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities 

Exchange) S.A., refuză să semneze contractul în termenul stabilit sau semnează contractul cu 

elemente diferite faţă de cele rezultate în urma sesiunii de tranzacţionare, respectiv cantitatea de 

energie electrică pe interval de decontare/cantitate totală, preţul şi durata livrării, sau modifică 

orice altă clauză existentă în contract la momentul lansării procedurii de licitație; 

- fiind parte la o tranzacție conform Procedurii de funcționare a pieței de energie electrică pentru 

clienţii finali mari organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities 

Exchange) S.A., nu constituie o garanție în favoarea Societatății Bursa Română de Mărfuri 

(Romanian Commodities Exchange) S.A. acceptată printr-o metodă de post-tranzacționare 

conform Procedurii de funcționare a pieței de energie electrică pentru clienţii finali mari organizată 

de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.;  

- fiind parte la o tranzacție conform Procedurii de funcționare a pieței de energie electrică pentru 

clienţii finali mari organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities 

Exchange) S.A., nu achită comisionul datorat Bursei Române de Mărfuri, în termenii prevăzuţi în 

Procedura de funcționare a pieței de energie electrică pentru clienţii finali mari organizată de 

Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A., respectiv 

comunicați de BRM pe site-ul acesteia la data tranzacției. 

  

Prezenta garanţie este irevocabilă și este valabilă până la data de ......................................... 

Valabilitatea garanției poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea BRM, cu acordul 

prealabil al ofertantului. 



 

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la sediul 

........................................, din partea BRM, nici o cerere scrisă de executare, în strictă conformitate cu 

termenii şi condiţiile specificate mai sus, această Scrisoare de Garanție Bancară devine, în mod 

automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită. 

Societatea bancară nu va fi obligată să plătească și nu va fi ținută răspunzătoare în caz de abuz sau 

fraudă vădită. 

 

 

 

 

 

                                                       __________________________ 

(denumirea băncii) 

Director, 


