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PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE ÎN RINGUL 
CONTRACTELOR BILATERALE PENTRU GAZE NATURALE 

 
TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 

Prezenta procedură cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea ringului 
contractelor bilaterale pentru gaze naturale în cadrul pieţei la disponibil administrate de  Bursa 
Română Mărfuri S.A., denumită în continuare Bursa, prin Departamentul Tranzacţii („DT”). 
 
Art. 2 

(1) În ringul contractelor bilaterale pentru gaze naturale se pot derula tranzacţii pentru 
produse definite de participantul inițiator sau de către BRM, după caz. 

(2) Activul de tranzacţionat reprezintă un contract bilateral de gaze naturale, având la 
bază modelul elaborat de participantul inițiator sau de către BRM, după caz. 
 (3) Preţul, acolo unde nu este altfel menţionat, va fi exprimat în RON/EUR/USD/MWh 
cu 2 zecimale. 
 
Art. 3 

(1) În timpul şedinţelor de tranzacţionare poate introduce şi întreţine ordine de 
vânzare/cumpărare orice societate comercială care este membru acţionar sau membru afiliat 
al Bursei Române de Mărfuri SA, sau orice societate comercială care este membru acţionar 
sau membru afiliat şi care a obţinut statutul de societate de brokeraj. 

(2) Societăţile de brokeraj introduc ordine prin intermediul brokerilor, persoane fizice 
angajate în cadrul acestor societăţi. 

(3) Atât pentru ordinele de vânzare, cât şi pentru ordinele de cumpărare, brokerul 
trebuie să comunice bursei clientul pe contul căruia a introdus ordinul. 

(4) Pentru identificarea fiecărui client, în situaţia tranzacţionării electronice, Bursa va 
aloca un cod alfanumeric. 
 
Art. 4 

Societăţile de brokeraj pot introduce ordine de vânzare/cumpărare în nume şi pe cont 
propriu, în calitatea lor de producător, furnizor sau consumator eligibil şi/sau în nume propriu şi 
pe contul clienţilor în baza contractului de mandat încheiat cu aceştia, în calitatea acestora de 
producători, furnizori sau consumatori eligibili. 
 
Art. 5 
 (1) Pentru a introduce ordine pe cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, societatea de 
brokeraj va depune la bursă un dosar de agreare. 

(2) În cazul în care societatea de brokeraj depune oferte în nume propriu aceasta va 
depune propriile documente solicitate în dosarul de agreare. 
 (3) În cazul în care societatea de brokeraj depune oferte pe contul clienţilor aceasta va 
depune în dosarul de agreare documentele clienţilor respectivi. 

(4) Dosarul de agreare este valabil pentru o perioadă de un an de la data depunerii. 
(5) Brokerul va putea introduce în sistem ordinele numai după validarea de către bursă 

a dosarului de agreare a societăţii pe contul căreia sunt acestea introduse. 
(6) Bursa va fi înştiinţată de către societatea de brokeraj asupra modificării oricăror 

componente ale dosarului de agreare propriu şi/sau ale dosarelor de agreare ale clienţilor 
societăţii. 
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Art. 6 
 Dosarul de agreare va cuprinde următoarele documente: 

a) dovada înregistrării societății în țara de origine; 
b) copia licenţei şi anexa licenţei emisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare 

în Domeniul Energiei. Pentru participanții din afara României se va prezenta documentul 
echivalent din țara de origine; 

c) dovada încheierii cu Operatorul de Transport și Sistem a contractului de echilibrare și 
acces la PVT sau a rezervării de capacitate de import-export, după caz. 
 
Art. 7 
 În conformitate cu prevederile Regulamentului Bursei Române de Mărfuri privind 
organizarea şi funcţionarea pieţei la disponibil, procedurile de tranzacţionare utilizate în cadrul 
ringului contractelor bilaterale pentru gaze naturale sunt: 

a) procedura de tranzacţionare dublu competitivă; 
b) procedura de tranzacţionare simplu competitivă. 

 
Art. 8 

Atât la şedinţele de tranzacţionare organizate prin strigare cât şi la cele organizate în 
sistem electronic, pot participa şi observatori. Pentru a asista la şedinţa de tranzacţionare în 
calitate de observatori persoanele doritoare vor depune o cerere la DT, Preşedintele Director 
General al Bursei Române de Mărfuri urmând a decide asupra cererii, dar nu mai târziu de 24 
de ore înainte de începerea şedinţei de tranzacţionare, dacă momentul depunerii cererii 
permite acest lucru, informând în acest sens solicitantul. 
 
 

TITLUL II PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE DUBLU COMPETITIVĂ 
 
Art. 9 
 Procedura de tranzacţionare dublu competitivă presupune tranzacţionarea contractelor 
bilaterale pentru gaze naturale definite de bursă. 
 
Art. 10 

(1)  Perioadele de livrare care se pot folosi la definirea unui activ de tranzacţionat 
pentru procedura dublu competitivă sunt: 
-  luna, situaţie în care prima zi de livrare va fi ziua de întâi a lunii de livrare; 

- trimestrul, situaţie în care prima zi de livrare va fi 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 
octombrie; 

- semestrul, situaţie în care prima zi de livrare va fi 1 ianuarie sau 1 iulie; 

- anul, situaţie în care prima zi de livrare va fi 1 ianuarie; 

- orice altă perioadă acceptată de Consiliul de Administraţie al bursei. 
(2) Lansarea la tranzacţionare a unui activ de tranzacţionat pentru procedura dublu 

competitivă pentru perioade de livrare de cel puţin o lună se face cu cel puţin 10 zile 
calendaristice înainte de prima zi de livrare. 

(3) Consiliul de Administraţie al bursei poate decide eliminarea unei durate de utilizare 
sau a unei perioade de livrare. 
 
Art. 11 
 Şedinţele de tranzacţionare se pot desfăşura în sistem electronic sau prin strigare. 
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Secţiunea I – Derularea şedinţei de tranzacţionare prin strigare 
  
Art. 12 
 (1) În vederea participării la şedinţa de tranzacţionare, brokerii transmit bursei 
ordinul/ordinele de tranzacţionare, menţionând cantitatea, preţul şi atributul Total/Parţial cel 
mai târziu cu o oră înaintea începerii şedinţei de tranzacţionare. 
 (2) Ordinul  este validat de bursă doar dacă societatea de brokeraj emitentă a ordinului 
are în contul de garanţii o sumă disponibilă mai mare sau egală cu valoarea garanţiei 
necesară în cazul tranzacţionării ordinului. 
 
Art. 13 

(1) În etapa de deschidere, brokerii prezenţi în ring primesc un număr de ordine înscris 
pe un jeton de participare, prin tragere la sorţi, valabil pentru identificarea acestora până la 
finalul şedinţei de tranzacţionare. 
 (2) Coordonatorul de şedinţă va anunţa activele de tranzacţionat programate pentru 
şedinţa respectivă, precum şi ordinele introduse în piaţă. 
 
Art. 14 
 (1) Etapa de tranzacţii libere se va desfăşura separat, pentru fiecare activ de 
tranzacţionat  în parte. 
 (2) Coordonatorul de şedinţă anunţă activul de tranzacţionat şi toate ordinele 
înregistrate pentru acesta. 
 (3) În etapa de tranzacţii libere, brokerii ale căror ordine au fost validate pot întreţine 
propriile ordine, după cum urmează: 

i. modificarea preţului; 
ii. modificarea cantităţii; 
iii. modificarea atributului. 

 (4) Modificarea ordinului se anunţă cu voce tare, în ring, de către broker şi este 
înregistrată de către coordonatorul de şedinţă. 
 (5) Dacă în această etapă se anunţă acelaşi preţ pentru un ordin de vânzare şi un ordin 
de cumpărare, iar atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial, se încheie tranzacţie 
pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine, la preţul respectiv, rămânând la 
tranzacţionare doar cantitatea excedentară din ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă cele două 
ordine au aceeaşi cantitate atunci, indiferent de atributele celor două ordine, ele se 
tranzacţionează integral. 
 (6) Dacă în această etapă se anunţă două ordine, unul de vânzare şi unul de 
cumpărare, iar preţul ordinului de vânzare este mai mic decât cel al ordinului de cumpărare şi 
atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial, se încheie tranzacţie pentru cea mai 
mică dintre cantităţile celor două ordine, la preţul ordinului care a fost anunţat primul, 
rămânând la tranzacţionare doar cantitatea excedentară din ordinul cu cantitatea mai mare. 
Dacă cele două ordine au aceeaşi cantitate atunci, indiferent de atributele celor două ordine, 
ele se tranzacţionează integral la preţul menţionat mai sus. 
 (7) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia de egalitate de preţ 
menţionată la alin. 5 este îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe sens contrar, 
atunci secvenţa specificată la alin. 5 se execută pentru fiecare dintre acestea în ordinea 
anunţării lor la acest preţ începând cu cel mai vechi anunţ. 
 (8) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia menţionată la alin. 6 este 
îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe sens contrar, atunci secvenţa specificată la 
alin. 6 se execută de la ordinul cu preţul cel mai bun către ordinul cu preţul cel mai slab (preţul 
cel mai bun este preţul cel mai mare în cazul ordinelor de cumpărare, respectiv preţul cel mai 
scăzut în cazul ordinelor de vânzare). Dacă printre ordinele de sens contrar care îndeplinesc 
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condiţia specificată la alin. 6 există două sau mai multe ordine având acelaşi preţ, 
tranzacţionarea acestora se va face în ordinea menţionată la alin. 7. 

(9) Dacă în această etapă nu se mai înregistrează nici o modificare a ordinelor 
introduse în piaţă, într-un interval de aproximativ un minut, coordonatorul de şedinţă va 
proceda după cum urmează: 

a) anunţă cel mai bun preţ de vânzare, respectiv de cumpărare, oferit şi numărul de 
ordine al brokerului care a introdus ordinul însoţit de menţiunea "o dată"; după ce 
aşteaptă încă aproximativ 5 secunde, repetă anunţul însoţit de menţiunea "de două 
ori" şi, după o nouă aşteptare de aproximativ 5 secunde, repetă anunţul însoţit de 
menţiunea "de trei ori"; 

b) dacă în oricare dintre perioadele de la litera anterioară, se mai face o îmbunătăţire a 
preţului unuia dintre ordine sau se modifică atributul din Total în Parţial, modificare 
care duce la efectuarea unei tranzacţii, etapa de tranzacţii libere se reia; 

c) în cazul în care, în urma anunţurilor menţionate la punctul a) nu se mai înregistrează 
nici o îmbunătăţire a preţurilor, coordonatorul de şedinţă anunţă încheierea etapei 
de tranzacţii libere. 

 
 
Art. 15 

În etapa de închidere a şedinţei, coordonatorul de şedinţă anunţă pentru fiecare activ 
de tranzacţionat în parte, tranzacţiile efectuate şi ordinele rămase netranzacţionate. 
 

Secţiunea II – Derularea şedinţei de tranzacţionare electronică 
 
Art. 16 
 Şedinţele de tranzacţionare se desfăşoară după orarul stabilit de DT. 
 
Art. 17 
 (1) Începând cu ora de deschidere a şedinţei de tranzacţionare brokerii introduc ordine. 
Acestea sunt validate numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) menţionarea cantităţii, a preţului, a atributului Total/Parţial şi a termenului de 
valabilitate a ordinului; 

b) existenţa în contul de garanţii a unei sume disponibile mai mare sau egală cu 
valoarea garanţiei necesară în cazul tranzacţionării ordinului. 

 (2) Ordinele introduse pot fi întreţinute de brokeri după cum urmează: 
i. modificarea preţului; 
ii. modificarea cantităţii; 
iii. modificarea atributului; 
iv. modificarea termenului de valabilitate a ordinului. 

 (3) Dacă se înregistrează acelaşi preţ pentru un ordin de vânzare şi un ordin de 
cumpărare, iar atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial, se încheie tranzacţie 
pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine, la preţul respectiv, rămânând la 
tranzacţionare doar cantitatea excedentară din ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă cele două 
ordine au aceeaşi cantitate atunci, indiferent de atributele celor două ordine, ele se 
tranzacţionează integral. 
 (4) Dacă în această etapă se înregistrează două ordine, unul de vânzare şi unul de 
cumpărare, iar preţul ordinului de vânzare este mai mic decât cel al ordinului de cumpărare şi 
atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial, se încheie tranzacţie, pentru cea mai 
mică dintre cantităţile celor două ordine, la preţul ordinului care a fost introdus/actualizat 
primul, rămânând la tranzacţionare doar cantitatea excedentară din ordinul cu cantitatea mai 
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mare. Dacă cele două ordine au aceeaşi cantitate atunci, indiferent de atributele celor două 
ordine, ele se tranzacţionează integral la preţul menţionat mai sus. 
 (5) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia de egalitate de preţ 
menţionată la alin. 3 este îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe sens contrar, 
atunci secvenţa specificată la alin. 3 se execută pentru fiecare dintre acestea în ordinea 
introducerii/actualizării, începând cu cel mai vechi. 
 (6) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia menţionată la alin. 4 este 
îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe sens contrar, atunci secvenţa specificată la 
alin. 4 se execută de la ordinul cu preţul cel mai bun către ordinul cu preţul cel mai slab. Dacă 
printre ordinele de sens contrar care îndeplinesc condiţia specificată la alin. 4 există două sau 
mai multe ordine având acelaşi preţ, tranzacţionarea acestora se va face în ordinea 
menţionată la alin. 5. 
 

 

TITLUL III PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE SIMPLU COMPETITIVĂ 
 
Secţiunea I – Definirea activului de tranzacţionat 
 
Art. 18 
 Procedura de tranzacţionare simplu competitivă presupune definirea de către 
participantul inițiator a activului de tranzacţionat. Pentru acest activ, brokerul iniţiator are drept 
exclusiv de introducere a ordinelor, pentru unul dintre sensuri (vânzare/cumpărare). Ceilalţi 
brokeri au dreptul de a înregistra numai ordine de sens contrar sensului ordinului introdus de 
brokerul iniţiator. 
 
Art. 19 
 (1) Pentru generarea activului de tranzacţionat, brokerul iniţiator transmite către bursă o 
comandă cu menţionarea următoarelor elemente: 

a) cantitate; 
b) profil de livrare; 
c) punctele de intrare-ieșire sau PVT; 
d) perioada de livrare; 
e) preţul de pornire, care poate fi făcut public la lansarea activului de tranzacţionat, în 

funcţie de opţiunea ordonatorului; 
f) data la care se doreşte a se organiza şedinţa de tranzacţionare; 
g) în cazul ordinelor iniţiatoare de cumpărare introduse de consumatorii eligibili, 

dovada îndeplinirii condiţiilor legale privind  schimbarea furnizorului de gaze 
naturale; 

h) orice alte elemente considerate necesare în definirea activului de tranzacţionat. 
(2) Existenţa în contul de garanţii a unei sume disponibile mai mare sau egală cu 

valoarea garanţiei necesară în cazul tranzacţionării ordinului iniţiator este obligatorie pentru 
validarea acestuia, cu excepția derogărilor exprese din partea BRM. 

(3) Comanda se va transmite bursei în una din următoarele forme: 
- în formă scrisă transmisă prin fax sau prin poştă; 
- în format electronic: e-mail sau formular on-line aferent software-ului de 

tranzacţionare. 
(4) Comanda de înregistrare a unui activ de tranzacţionat se transmite bursei cu cel 

puţin 10 zile înainte de data şedinţei de tranzacţionare. 
(5) În situaţia în care brokerul iniţiator justifică urgenţa tranzacţiei, bursa poate 

programa şedinţe de tranzacţionare într-un termen mai scurt decât cel anterior menţionat. 
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Art. 20 
 (1) Bursa generează şi publică activul de tranzacţionat cu cel puţin o săptămână înainte 
de data şedinţei de tranzacţionare. 

(2) În condiţiile prevăzute de art. 19 (5), bursa va genera şi publica activul de 
tranzacţionat într-o perioadă mai mică de 7 zile. 
 (3) Bursa îşi rezervă dreptul de a nu valida acele comenzi care sunt formulate astfel 
încât, în mod evident, nu pot fi tranzacţionate, cum ar fi: 
   - anunţarea/introducerea unui preţ incorect de către brokerul iniţiator; 
   - cantitatea nerealistă. 
   (4) Validarea unei comenzi presupune dreptul brokerului iniţiator de a introduce un 
ordin iniţiator. 
 
Art. 21 
 Şedinţele de tranzacţionare se pot desfăşura în sistem electronic sau prin strigare. 
 
Secţiunea II – Publicitatea activelor de tranzacţionat 
 
Art. 22 
 (1) Din momentul generării activului de tranzacţionat, bursa afişează pe site-ul 
specializat detaliile complete ale activului de tranzacţionat. 

(2) După afişarea activului de tranzacţionat bursa transmite mesaje SMS sau o invitaţie 
de participare pe fax, poştă electronică sau alte canale de comunicare principalilor participanți 
specializaţi în comercializarea activului de tranzacţionat. 
 
Secţiunea III – Derularea şedinţei de tranzacţionare prin strigare 
 
Art. 23 
 (1) În vederea participării la şedinţa de tranzacţionare, brokerii transmit bursei ordinele 
de tranzacţionare ca răspuns la ordinele iniţiatoare, menţionând cantitatea, preţul şi atributul 
cel mai târziu cu o oră înaintea începerii şedinţei de tranzacţionare. 
 (2) Ordinul  de sens contrar sensului ordinului iniţiator este validat de bursă doar dacă 
societatea de brokeraj emitentă are în contul de garanţii o sumă disponibilă mai mare sau 
egală cu valoarea garanţiei necesară în cazul tranzacţionării ordinului. 
 
Art. 24 

(1) În deschiderea şedinţei de tranzacţionare, brokerii prezenţi în ring primesc un număr 
de ordine înscris pe un jeton de participare, prin tragere la sorţi, valabil pentru identificarea 
acestora până la finalul şedinţei de tranzacţionare. 
 (2) Coordonatorul de şedinţă va anunţa activele de tranzacţionat programate pentru 
şedinţa respectivă, precum şi ordinele introduse în piaţă de către brokerii iniţiatori, urmând ca 
şedinţa de tranzacţionare să se desfăşoare separat, pentru fiecare activ de tranzacţionat în 
parte. 
 
Art. 25 
 (1) În deschiderea şedinţei de tranzacţionare, coordonatorul de şedinţă anunţă activul 
de tranzacţionat, toate ordinele de sens contrar sensului ordinului introdus de brokerul iniţiator, 
pasul principal, pasul de rezervă şi pasul final. 

(2) Faza I a licitaţiei cu strigare 
 i. Coordonatorul de şedinţă anunţă: 
 - numele participanţilor şi numărul de ring asociat acestora; 
 - cel mai mic preţ solicitat, care devine preţul de pornire al şedinţei de tranzacţionare; 
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 - pasul principal, pasul de rezervă şi pasul final. 
 ii. Pasul principal şi pasul de rezervă pot fi modificaţi în timpul şedinţei de tranzacţionare 
de către coordonatorul de şedinţă, în situaţia în care paşii folosiţi anterior conduc la trenarea 
nejustificată a şedinţei de tranzacţionare. 
 (3) Faza a II-a a şedinţei de tranzacţionare 
 Participanţii îşi vor formula oferta, la preţul anunţat de coordonatorul de şedinţă, prin 
ridicarea numărului de ring, iar coordonatorul de şedinţă va consemna şi va anunţa cu voce 
tare numerele de ring ale brokerilor care s-au angajat la preţul anunţat. 

 Atunci când doi sau mai mulţi brokeri formulează oferte la un preţ, coordonatorul de 
şedinţă reduce/majorează preţul cu pasul fixat şi anunţă noul preţ; reducerea/majorarea 
succesivă a preţului se realizează până în momentul în care un singur broker se angajează la 
preţul anunţat. În cazul în care la un anumit preţ, un broker nu se angajează prin ridicarea 
numărului de ring, brokerul nu mai poate să se angajeze la preţurile următoare. Reducerea 
preţului se face atunci când ordinele de sens contrar sensului ordinului iniţiator sunt ordine de 
vânzare, iar majorarea atunci când acestea sunt ordine de cumpărare. 

Atunci când la ultimul preţ anunţat se ridică un singur număr de ring, după o aşteptare 
de aproximativ 5 secunde, coordonatorul de şedinţă anunţă "o dată"; după ce aşteaptă încă 
aproximativ 5 secunde, anunţă "de două ori" şi, după o nouă aşteptare de aproximativ 5 
secunde, anunţă "adjudecat" şi numărul de ring al brokerului, însoţind anunţurile cu o lovitură 
de ciocan. 

Dacă în perioada de aşteptare, se mai angajează la ultimul preţ anunţat unul sau mai 
mulţi brokeri, licitaţia continuă, prin reducerea/majorarea preţului cu pasul fixat. 

În cazul în care la un anumit preţ anunţat nu se angajează nici un broker, deşi la preţul 
anterior s-au angajat cel puţin doi, coordonatorul de şedinţă procedează la trei strigări 
consecutive ale preţului, la intervale de aproximativ 5 secunde, iar în final anunţă continuarea 
şedinţei de tranzacţionare, prin reducerea/ majorarea preţului anterior cu pasul de rezervă. 

În cazul în care la ultimul preţ anunţat se angajează un singur broker, acesta va fi 
declarat câştigător al şedinţei de tranzacţionare bursiere pentru acel activ, ceea ce nu 
presupune că preţul respectiv va fi acceptat de brokerul iniţiator pentru efectuarea unei 
tranzacţii. 

Dacă în perioada de aşteptare, se mai angajează la ultimul preţ anunţat unul sau mai 
mulţi brokeri, licitaţia continuă, prin reducerea/majorarea preţului cu pasul de rezervă. 

În cazul în care la un anumit preţ anunţat nu se angajează nici un broker, deşi la preţul 
anterior s-au angajat cel puţin doi, coordonatorul de şedinţă procedează la trei strigări 
consecutive ale preţului, la intervale de aproximativ 5 secunde, iar în final anunţă continuarea 
şedinţei de tranzacţionare, prin reducerea/majorarea preţului anterior cu pasul final. 

În cazul în care la ultimul preţ anunţat se angajează un singur broker, acesta va fi 
declarat câştigător al şedinţei de tranzacţionare pentru acel activ. În situaţia în care la un 
anumit preţ, obţinut prin reducerea/majorarea cu pasul final, nu se angajează nici un broker, 
coordonatorul de şedinţă va anunţa încheierea şedinţei de tranzacţionare pentru ordinul 
iniţiator respectiv la preţul anterior. 
 
Art. 26 

(1) La finalul şedinţei de tranzacţionare, coordonatorul de şedinţă anunţă pentru fiecare 
activ de tranzacţionat în parte, clasamentul final al ordinelor de sens contrar primite la ordinele 
iniţiatoare şi solicită brokerului iniţiator să comunice plafonul de preţ acceptat. 

(2) În situaţia în care există două sau mai multe ordine de sens contrar sensului 
ordinului iniţiator, cu acelaşi preţ, tranzacţiile se încheie în ordinea crescătoare a numerelor de 
ring. 

(3) Pentru ordinele de sens contrar ale căror preţuri se încadrează în plafonul 
comunicat de brokerul iniţiator, se încheie tranzacţii în ordinea preţurilor din clasamentul final, 
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având în vedere totodată atributul ordinelor, până la acoperirea integrală a cantităţii solicitate 
în ordinul iniţiator. Preţul de încheiere al tranzacţiilor este preţul fiecărui ordin de sens contrar 
în parte, menţionat în clasamentul final. 
 (4) În situaţia în care nu se realizează tranzacţionarea integrală a cantităţii solicitate în 
ordinul iniţiator, se desfăşoară o etapă suplimentară de negociere între brokerul iniţiator şi 
brokerii emitenţi ai ordinelor de sens contrar, în ordinea preţurilor din clasamentul final, până la 
acoperirea cantităţii solicitate. 
 (5) În situaţia în care, la sfârşitul şedinţei de tranzacţionare, ordinul iniţiator nu este 
integral tranzacţionat, brokerul iniţiator are următoarele opţiuni: 

a) poate solicita brokerilor cu care a încheiat tranzacţii, în ordinea preţurilor oferite de 
aceştia, suplimentarea cantităţii, cu condiţia menţinerii preţului ofertat; 

b) dacă mai există în piaţă ordine de sens contrar sensului ordinului iniţiator 
netranzacţionate, datorită preţului dezavantajos, poate amâna decizia privind 
acceptarea acestor ordine cu un termen de maxim 24 de ore de la data închiderii 
şedinţei. În acest interval brokerul iniţiator poate negocia prin intermediul BRM, sau 
direct dar cu înştiinţarea BRM, exclusiv preţul cu brokerul ordinului de sens contrar 
cu cel mai bun preţ. În cazul în care în acest termen brokerul iniţiator nu comunică 
bursei decizia sa finală, ordinele de sens contrar sensului ordinului iniţiator vor fi 
considerate expirate, tranzacţia nemaiputând fi încheiată; 

c) poate decide reintroducerea ordinului iniţiator pentru cantitatea rămasă neacoperită 
într-o şedinţă de tranzacţionare la o dată ulterioară; în situaţia în care, pentru 
reintroducerea ordinului la tranzacţionare, preţul este modificat, brokerul iniţiator va 
comunica bursei valoarea acestuia; 

d) poate decide anularea ordinului pentru cantitatea rămasă neacoperită. 
 
Secţiunea IV – Derularea şedinţei de tranzacţionare electronică 
 
Art. 27 
 Şedinţele de tranzacţionare se desfăşoară după orarul comunicat de DT. 
 
Art. 28 
 (1) Brokerul iniţiator introduce ordinul care va fi validat de către bursă numai dacă 
acesta îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) menţionarea cantităţii; 
b) menţionarea atributului Total/Parţial; 
c) menţionarea preţului cu condiţia ca acesta să fie egal sau mai bun decât preţul 

menţionat la definirea activului de tranzacţionat (art. 19, alin. 1, lit. e); 
d) menţionarea perioadei de valabilitate a ordinului. 

 (2) La ordinul introdus de brokerul iniţiator se pot introduce ordine de sens contrar cu 
menţionarea următoarelor elemente, sub sancţiunea invalidării ordinului: 

a) cantitate; 
b) atribut; 
c) preţ; 
d) perioada de valabilitate a ordinului. 

 (3) Ordinul de sens contrar sensului ordinului iniţiator este validat de sistem numai dacă 
societatea de brokeraj emitentă a ordinului are în contul de garanţii o sumă disponibilă mai 
mare sau egală cu valoarea garanţiei necesară în cazul  tranzacţionării ordinului. 

(4) Ordinele introduse pot fi întreţinute de brokeri după cum urmează: 
a) ordinul iniţiator: 

- modificarea preţului; 
- modificarea cantităţii; 
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- modificarea atributului din Total în Parţial; 
- modificarea termenului de valabilitate a ordinului. 

b) ordinul de sens contrar: 
- îmbunătăţirea preţului (reducere în cazul ordinelor de vânzare şi creştere în 
cazul ordinelor de cumpărare); 
- creşterea cantităţii; 
- modificarea atributului din Total în Parţial; 
- modificarea termenului de valabilitate a ordinului. 

 
Art. 29 

(1) Condiţia de timp înseamnă că în situaţia în care două sau mai multe ordine 
îndeplinesc condiţiile de preţ şi de atribut (descrise în alineatele următoare) pentru efectuarea 
unei/unor tranzacţii, tranzacţionarea se face doar după trecerea unui interval de timp (∆t) care 
se scurge din momentul îndeplinirii condiţiilor de preţ şi atribut. Dacă în perioada scurgerii 
intervalului de timp menţionat anterior condiţiile de tranzacţionare se schimbă, intervalul de 
timp rămas se resetează (devine egal cu intervalul iniţial de timp). 

(2) Dacă, după scurgerea intervalului de timp ∆t, se înregistrează acelaşi preţ pentru 
ordinul iniţiator şi pentru un ordin de sens contrar sensului acestuia, iar atributul ordinului cu 
cantitatea mai mare este Parţial, se încheie tranzacţie pentru cea mai mică dintre cantităţile 
celor două ordine, la preţul respectiv, rămânând la tranzacţionare doar cantitatea excedentară 
din ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă cele două ordine au aceeaşi cantitate atunci, 
indiferent de atributele celor două ordine, ele se tranzacţionează integral. 

(3) Dacă, după scurgerea intervalului de timp ∆t, ordinul iniţiator şi un ordin de sens 
contrar sensului acestuia îndeplinesc condiţia ca preţul ordinului de vânzare să fie mai mic 
decât cel al ordinului de cumpărare şi atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial, se 
încheie tranzacţie, pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine la preţul ordinului 
de sens contrar sensului ordinului iniţiator, rămânând la tranzacţionare doar cantitatea 
excedentară din ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă cele două ordine au aceeaşi cantitate 
atunci, indiferent de atributele celor două ordine, ele se tranzacţionează integral la preţul 
ordinului de sens contrar sensului ordinului iniţiator. 

(4) Dacă, după scurgerea intervalului de timp ∆t, condiţia de egalitate de preţ 
menţionată la alin. 2 este îndeplinită de ordinul iniţiator şi de două sau mai multe ordine de pe 
sensul contrar sensului acestuia, atunci secvenţa specificată la alin. 2 se execută pentru 
fiecare dintre acestea în ordinea introducerii/ actualizării în piaţă la acest preţ, începând cu 
ordinul cel mai vechi introdus/ actualizat către ordinul cel mai recent introdus/ actualizat. 

(5) Dacă, după scurgerea intervalului de timp ∆t, condiţia menţionată la alin. 3 este 
îndeplinită de ordinul iniţiator şi de două sau mai multe ordine de pe sensul contrar sensului 
acestuia, atunci secvenţa specificată la alin. 3 se execută de la ordinul cu preţul cel mai bun 
către ordinul cu preţul cel mai slab de pe sensul contrar sensului ordinului iniţiator. Dacă 
printre ordinele de sens contrar sensului ordinului iniţiator care îndeplinesc condiţia specificată 
la alin. 3 există două sau mai multe ordine având acelaşi preţ, tranzacţionarea acestora se va 
face în ordinea menţionată la alin. 4. 

(6) În situaţia în care, la sfârşitul şedinţei de tranzacţionare, ordinul iniţiator nu este 
integral tranzacţionat, brokerul iniţiator are următoarele opţiuni: 

a) dacă mai există în piaţă ordine de sens contrar sensului ordinului iniţiator 
netranzacţionate, datorită preţului sau datorită atributului Total al ordinului iniţiator, 
poate amâna decizia privind acceptarea acestor ordine cu un termen de maxim 24 
de ore de la data închiderii şedinţei de tranzacţionare; în acest interval brokerul 
iniţiator poate negocia prin intermediul BRM, sau direct dar cu înştiinţarea BRM, 
exclusiv preţul cu brokerul ordinului de sens contrar cu cel mai bun preţ. În cazul în 
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care în acest termen brokerul iniţiator nu comunică Bursei decizia sa finală, ordinele 
de sens contrar vor fi considerate expirate, tranzacţia nemaiputând fi încheiată; 

b) poate decide reintroducerea ordinului iniţiator pentru cantitatea rămasă neacoperită 
într-o şedinţă de tranzacţionare la o dată ulterioară; în situaţia în care, pentru 
reintroducerea ordinului la tranzacţionare, plafonul de preţ menţionat la art. 19 lit. m 
este modificat, brokerul iniţiator va comunica BRM valoarea acestuia; 

c) poate decide anularea ordinului pentru cantitatea rămasă neacoperită. 
 
 
 

TITLUL IV CONTRACTUL DE BURSĂ ŞI RAPORTUL DE TRANZACŢIONARE 
 
Art. 30 
 (1) Încheierea unei tranzacţii se consemnează într-un contract de bursă. 
 (2) Contractul de bursă va conţine cel puţin următoarele clauze: 
 a) activul de tranzacţionat; 
 b) părţile; 
 c) cantitatea; 
 d) preţul; 
 e) orice alte elemente considerate a fi necesare. 
 (3) Contractul de bursă va fi contrasemnat şi de coordonatorul de şedinţă. Semnătura 
acestuia nu angajează răspunderea bursei pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare ori parţială a tranzacţiei. Semnătura coordonatorului de şedinţă certifică 
respectarea regulamentelor şi a procedurilor referitoare la tranzacţionarea activului de 
tranzacţionat. 
 (4) În situaţia în care sistemul electronic de tranzacţionare al bursei nu permite 
semnarea electronică a contractului de bursă, acesta va fi semnat de către părţile în tranzacţie 
pe format hârtie în maxim 48 de ore de la terminarea şedinţei de tranzacţionare. 
 (5) Contractul de bursă este redactat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi 
un exemplar pentru bursă. 
 
Art. 31 
 (1) La sfârşitul fiecărei şedinţe de tranzacţionare, bursa emite raportul de tranzacţionare 
în care sunt menţionate următoarele elemente: 

a) activele de tranzacţionat; 
b) ordinele iniţiale introduse pentru fiecare activ de tranzacţionat în parte; 
c) modificările ordinelor în cadrul şedinţei de tranzacţionare; 
d) tranzacţiile încheiate cu menţionarea cantităţilor, a preţurilor şi a părţilor din 

contractele de bursă; 
e) alte elemente relevante privind şedinţa de tranzacţionare. 

 (2) Raportul de tranzacţionare va fi transmis în format electronic tuturor participanţilor la 
şedinţă. 
 (3) Rezultatele şedinţei de tranzacţionare vor fi publicate pe site-ul bursei. 
 
 

TITLUL V CONTRACTUL BILATERAL PENTRU GAZE NATURALE 
 
Art. 32 
  (1) Contractul bilateral pentru gaze naturale se încheie în baza definit de participantul 
inițiator sau de către BRM, şi trebuie să respecte cel puţin următoarele: 
 a) preţul este cel prevăzut în contractul de bursă; 
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b) cantitatea este cea prevăzută în contractul de bursă; 
c) celelalte elemente precizate în contractul de bursă. 

          (2) Neexecutarea obligaţiei asumate în contractul bilateral pentru energie specificată la 
art. 36 (d) se sancţionează cu arestarea garanţiei depuse la bursă de către partea în culpă. 
          (3) Orice act adiţional la contractul bilateral de gaze naturale neînregistrat la bursă este 
anulabil. Înregistrarea făcută de oricare dintre părţi este opozabilă şi celeilalte. 
 
 

TITLUL VI GARANŢII 
 
Art. 33 

(1) Pentru a putea înregistra ordin în vederea tranzacţionării în ringul contractelor 
bilaterale pentru gaze naturale, societăţile de brokeraj constituie la dispoziţia bursei o garanţie 
a cărei valoare este de 0,5 ÷ 1 % din valoarea estimată a tranzacţiei care se intenţionează a 
se încheia, valoarea garanţiei fiind stabilită de către bursă pentru fiecare activ de tranzacţionat. 

(2) La introducerea/anunţarea/întreţinerea ordinului garanţia necesară se calculează ca 
produs dintre cantitatea şi preţul din ordin şi garanţia anunţată procentual de către bursă 
pentru activul de tranzacţionat. 
 
Art. 34 

Garanţia poate fi constituită în una dintre următoarele forme: 
a) ordin de plată; 
b) scrisoare de garanţie bancară; 
c) numerar în limita disponibilităţilor legale; 

 
Art. 35 

(1) Garanţia constituită de către societăţile de brokeraj, în contul unui ordin pentru care 
s-a încheiat tranzacţie, va rămâne la dispoziţia bursei până la îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii: 

a) achitarea comisionului datorat bursei; 
b) primirea de la părţile implicate a confirmărilor reciproce de semnare a 

contractului bilateral pentru gaze naturale şi, dacă este cazul,  a dovezii constituirii garanţiei de 
bună execuţie de către cumpărător. 
 (2) În perioada menţionată la alin. precedent, garanţia constituită în contul ordinului 
tranzacţionat nu va putea fi folosită pentru garantare în situaţia participării brokerului la 
tranzacţionarea unui alt activ de tranzacţionat. 
 
Art. 36 

(1) Garanţiile constituite sunt pierdute de către societăţile de brokeraj şi vor fi utilizate 
de bursă pentru despăgubirea părţii prejudiciate, în următoarele situaţii: 

a) brokerul iniţiator nu încheie tranzacţii în limita ultimului preţ comunicat în etapa 
de închidere; 

b) brokerul nu semnează contractul de bursă la sfârşitul şedinţei de tranzacţionare; 
c) clientul societăţii de brokeraj sau societatea de brokeraj care a tranzacţionat în 

nume şi pe cont propriu nu semnează contractul bilateral pentru gaze naturale în 
conformitate cu prevederile ordinului iniţiator şi ale contractului de bursă; 

d) clientul cumpărător al societăţii de brokeraj sau societatea de brokeraj care a 
tranzacţionat în nume şi pe cont propriu având calitatea de cumpărător nu 
constituie, dacă este cazul, garanţia de bună execuţie a contractului de vânzare 
– cumpărare gaze naturale. 
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 (2) Partea prejudiciată este considerată bursa în situaţia în care societatea de brokeraj 
nu achită comisionul datorat bursei în termenul asumat. 
 (3) În situaţia îndeplinirii cumulative a condiţiilor de la alin. (1) şi alin. (2), bursa va vira 
părţii prejudiciate garanţia părţii în culpă, după reţinerea contravalorii comisionului neachitat. 
 
Art. 37 

(1) După îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în art. 35 lit. a şi lit. b, garanţia va fi pusă la 
dispoziţia societăţii de brokeraj, aceasta având posibilitatea de a menţine suma în contul de 
garanţii în vederea unor tranzacţii viitoare sau de a solicita restituirea acesteia. 
 (2) Restituirea garanţiilor se face, în orice situaţie, în termen de trei zile lucrătoare de la 
data depunerii unei cereri semnată şi ştampilată în original la sediul bursei indicându-se, 
pentru cele constituite prin Ordin de Plată sau numerar, contul şi banca unde se vor restitui 
banii. 
  
 
 
 TITLUL VII COMISIOANE 
 
Art. 38 
 (1) Pentru ordinele pentru care s-a încheiat tranzacţie, societăţile de brokeraj vor plăti 
bursei comisioane calculate la valoarea de tranzacţionare a ordinului, conform următoarei 
grile: 
 

Mărimea contractului conform 
definiţiei din art. 12 alin 1. 

respectiv 19 alin. 1 (a) (MWh) 

COMISION  
(EUR/MWh) 

< 10.000 0,08 

[10.000÷ 50.000] 0,05 

(50.000÷ 250.000] 0,02 

> 250.000 0,01 

 
(2)  BRM percepe comisioane pentru serviciile prestate. 

 (3) În situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu se semnează sau nu se 
execută integral dar nu din cauza clientului care a solicitat definirea activului de tranzacţionat, 
comisionul perceput de BRM nu se returnează. 
 (4) În situaţia în care contractul de vânzare - cumpărare nu se semnează sau nu se 
execută integral din cauza părții care a solicitat definirea activului de tranzacţionat, cealaltă 
parte din contractul bursier poate solicita recuperarea integrală sau parţială a comisionului 
plătit. 
 
Art. 39 
  Bursa îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa prezenta procedură. Singura 
variantă opozabilă bursei este cea afişată pe site-ul acesteia. 


