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CAPITOLUL 1 - ASPECTE PRELIMINARE ȘI DEFINIȚII 

 

Articolul (1)      

1) BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. (în continuăre „SSIF BRM”)  

este societatea de servicii de investiții financiare care, în baza autorizației 

emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și în conformitate cu 

prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr.126/2018 privind piețele de 

instrumente financiare și cu cele ale reglementărilor secundare emise în 

aplicarea acesteia, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 și ale 

reglementărilor emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE, constituie și 

administrează un sistem organizat de tranzacționare, denumit în continuăre 

„BRM-OTF” sau „Sistem”. 

2) SSIF BRM poate decide să pună la dispoziţia participanților stabiliţi pe 

teritoriul altor state membre mecanisme adecvate pentru a facilita accesul și 

tranzacționarea acestora în cadrul BRM-OTF, cu respectarea prevederilor art. 

112, alin.(3) din Legea 126/2018 și a prevederilor Regulamentelor (UE) 

2382/2017 ȘI (UE) 1018/2017. 
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Articolul (2)   

1) Prezentul Regulament are caracter normativ general obligatoriu și este 

aplicabil, fără a se limita:  

a) Participanților BRM-OTF și angajaților acestora;  

b) SSIF BRM și angajaților acesteia. 

2) Participanții BRM-OTF derulează operațiuni cu instrumente financiare 

admise la TRANZACȚIONARE în cadrul BRM-OTF, în acord cu 

prevederile prezentului Regulament. 

  

Articolul (3)  

Termenii și expresiile la care se face referire în prezentul regulament au 

semnificațiile prevăzute în legislația specifică Pieței de capital, primară și 

secundară, aplicabilă societăților de servicii de investiții financiare, sistemelor 

organizate de tranzacționare și administratorilor sistemelor organizate de 

tranzacționare. 

 

Articolul (4)   

În înțelesul prezentului Regulament, termenii, acronimele și expresiile de mai jos 

au urmatoarele semnificatii: 

 

A.S.F. Autoritatea de Supraveghere Financiară 

SSIF BRM Societate de servicii de investiții financiare autorizată de 

A.S.F. care administrează un sistem organizat de 

tranzacționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 

126/2018 privind Piețele de instrumente financiare 

BRM-OTF Sistemul Organizat de tranzacționare, în înțelesul Legii 

nr.126/2018, constituit și administrat de S.S.I.F. Bursa 

Română de Mărfuri S.A. 

CA al SSIF BRM  Consiliul de Administrație al SSIF Bursa Română de 

Mărfuri S.A. 

Certificate de emiSIi Instrumentele financiare prevăzute la pct.11, Anexa 1, 

SECȚIUNEA C din Legea nr.126/2018. 

Contract de Contractul încheiat în formă scrisă între SSIF BRM și un 
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tranzacționare încheiat  

cu SSIF BRM 

Participant la BRM-OTF având ca obiect serviciile de 

tranzacționare în cadrul BRM-OTF, precum și Condițiile 

de accesare a sistemului, aplicațiilor/programelor 

software/hardware de către un Participant. 

Cotatia Preţul teoretic al unui instrument financiar tranzactionat 

în cadrul BRM – OTF, exprimat printr-un număr întreg și 

până la 4 zecimale. Se stabilește zilnic pe baza 

tranzacțiilor încheiate pe un instrument admis la 

tranzacționare în cadrul BRM-OTF, reprezentând ultimul 

preț rezultat din tranzacționare. Este utilizat în scop 

informativ.  

 

Directiva 2014/65/UE Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 15 mai 2014 privind Piețele 

instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 

2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II). 

Directorii SSIF BRM / 

Directorii societatii 

Directorii SSIF BRM autorizați de A.S.F. 

 

Entitate Persoană juridică, precum și orice entitate fără 

personalitate juridică, înregistrată conform legii. 

Firmă de investitii  Orice persoană juridică a cărei ocupaţie sau activitate 

obişnuită constă în furnizarea unuia sau mai multor 

servicii de investiţii în beneficiul unor terţe părţi și/sau în 

desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi de investiţii 

cu titlu profesional, inclusiv o societate de servicii de 

investiţii financiară autorizată de A.S.F.  

Informatie privilegiata În acord cu prevederile Legii nr.24/2017, prin informaţie 

privilegiată se înţelege o informaţie cu caracter precis 

care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct 

sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau 

mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi 

făcută publică, ar putea influenţa semnificativ preţul 

acelor instrumente financiare sau preţul instrumentelor 
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financiare derivate conexe.  

Atunci când se referă la certificatele de emisii sau 

produsele licitate pe baza acestora, informaţia 

privilegiată înseamnă informaţia cu caracter precis, care 

nu a fost făcută publică, care se referă direct sau indirect 

la unul sau mai multe astfel de instrumente și care, în 

cazul în care ar fi făcută publică, ar putea influenţa 

semnificativ preţul unor astfel de instrumente sau preţul 

instrumentelor financiare derivate conexe. 

Instrumente financiare  Instrumentele prevăzute în SECȚIUNEA C, anexa nr. 1 

la Legea 126/2018.  

Legea nr.126/2018 Legea nr.126 din 11 Iunie 2018 privind piețele de 

instrumente financiare  

Legea nr.24/2017 Legea nr.24 din 21 Martie 2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de Piață 

Orar de tranzacționare Programul activității de tranzacționare în cadrul SSIF 

BRM, stabilit pentru fiecare instrument, exprimat în ore.  

De exemplu, orarul de tranzacționare pentru fiecare zi de 

tranzacționare pentru instrumentul financiar Certificate 

de emisii poate fi: 10.00 deschiderea ședinței de 

tranzacționare – 16:00 închiderea ședinței de 

tranzacționare. 

Participant Persoană juridică care are acces la sistemul organizat de 

tranzacționare administrat de SSIF BRM.  

Acolo unde nu se face distincție, Participant presupune 

atat Participantul nerezident cat și Participantul rezident, 

la fel cum Participant presupune atat Participant financiar 

cat și Participant nefinanciar.   

Participanți financiari Firmele de investiții și instituțiile de credit sau alte 

entități legal echivalente autorizate să presteze servicii și 

activități de investiții în conformitate cu legislația U.E. 

Acolo unde nu se face distincție, Participant financiar 

presupune atât Participantul financiar rezident cât și 
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Participantul nerezident.   

Participanți nefinanciari Persoanele juridice menționate la art.6, alin.(1) din Legea 

126/2018.  

Acolo unde nu se face distincție, Participant nefinanciar 

presupune atât Participantul nefinanciar rezident cât și 

Participantul nefinanciar nerezident.   

Participanți rezidenți Participanții BRM-OTF persoană juridică română, care a 

fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia României.  

Participanți nerezidenți Participanții BRM-OTF persoană juridică străină, care nu 

este persoană juridică română.  

Pasul de preț Element caracteristic al instrumentelor financiare admise 

la tranzacționare în cadrul BRM-OTF reglementat prin 

precizările tehnice emise în aplicarea prezentului 

regulament aprobăte de către CA al SSIF BRM, și care 

reprezinta fluctuația minimă permisă a prețului unui 

instrument financiar. 

Persoană Acolo unde nu se face distincție, termenul desemneaza o 

persoană fizică sau o persoană juridică. 

Preț de deschidere Prețul la care se încheie prima tranzacție pentru un 

instrument financiar în cursul unei sedințe de 

tranzacționare.  

Preț de închidere Prețul la care se încheie ultima tranzacție pentru un 

instrument financiar în cursul unei sedințe de 

tranzacționare. 

Prețul de referință  

 

 

 

 

Element caracteristic al instrumentelor financiare admise 

la tranzacționare în cadrul BRM-OTF, reglementat prin 

precizările tehnice emise în aplicarea prezentului 

regulament și reprezintă prețul față de care se calculează 

variația maximă sau variația maximă extinsă a prețului în 

cursul unei sedințe de tranzacționare.  

Precizări tehnice Precizări tehnice specifice BRM-OTF, care 

reglementează, conform prevederilor prezentului 
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regulament, diverse aspecte în strânsă legătura cu 

instrumentele financiare admise la tranzacționare în 

cadrul BRM-OTF, aspecte în legătură cu admiterea 

participanților în cadrul BRM-OTF sau cu activitatea de 

tranzacționare în cadrul BRM-OTF, dupa caz. 

Precizările tehnice în legătură cu instrumentele financiare 

admise la tranzacționare în cadrul BRM-OTF se aprobă 

de către CA al SSIF BRM, se notifică A.S.F. și se publică 

pe website-ul SSIF BRM cu cel puțin 24 de ore înainte 

de data intrării în vigoare a acestora, dacă un alt termen 

nu este specificat în cuprinsul prezentului Regulament. 

Produs energetic angro, 

Produs energetic sau  

Produs 

Produs energetic angro în sensul prevederilor art. 2 pct. 4 

din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 

integritatea si transparență pieței angro de energie, 

publicăt în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 

nr. 326/1 din 8 decembrie 2011. 

Produsele energetice angro disponibile la tranzacționare 

în cadrul BRM-OTF sunt exceptate de aplicarea 

regimului juridic aferent instrumentelor financiare, în 

acord cu prevederile Legii nr.126/2018, Anexa 1, 

SECȚIUNEA C – punctul 6. 

Program de 

tranzacționare 

Programul activității de tranzacționare în cadrul SSIF 

BRM, stabilit pentru fiecare instrument, exprimat în zile.  

De exemplu, programul de tranzacționare pentru 

instrumentul financiar Certificate de emisii este: Zilnic, 

de Luni până Vineri - tranzacționare continuă.    

Raport privind 

tranzacțiile și ordinele 

suspecte  

Raport realizat în temeiul articolului 16 alineatele (1) și 

(2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 cu privire la 

ordinele și tranzacțiile suspecte, inclusiv orice anulare 

sau modificare a acestora, care ar putea constitui o 

utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, o 

manipulare a pieței sau o tentativă cu privire la acestea. 
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Regulamentul 13/2018 REGULAMENTUL ASF nr. 13 din 19 noiembrie 2018 

privind locurile de tranzacționare. 

Regulamentul (UE) nr. 

596/2014 

Regulamentul UE nr. 596/2014 al Parlamentului  

European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 

abuzul de Piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 

2003/124/CE, 2003/125/CE SI 2004/72/CE ale Comisiei 

cu modificarile și completărilor ulterioare; 

Regulamentul (UE) 

nr.600/2014 

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind 

piețele instrumentelor financiare și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (MiFIR)  

Regulamentul (UE) 

nr.2382/2017 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al 

Comisiei din 14 decembrie 2017 de stabilire a 

standardelor tehnice de punere în aplicare privind 

formularele, modelele și procedurile standard pentru 

transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 

2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului. 

Regulamentul (UE) 

nr.1018/2017 

Regulamentul delegat (UE) 2017/1018 al Comisiei din 

29 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind Piețele 

instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele 

tehnice de reglementare referitoare la informațiile care 

trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii 

de piață și instituțiile de credit. 

Regulamentul (UE) 

nr.824/2016 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 

2016/824 AL COMISIEI din 25 mai 2016 de stabilire a 

standardelor tehnice de punere în aplicare privind 

conținutul și formatul descrierii functionării Sistemelor 

multilaterale de tranzacționare și a Sistemelor organizate 

de tranzacționare și privind notificarea Autoritătii 

Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în 

conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 

mailto:office@brm.ro
http://www.brm.ro/


Bursa Română de Mărfuri  
Romanian Commodities Exchange 

Strada Buzeşti 50-52 ⚫ sector 1 ⚫ Bucureşti ⚫ România 
Tel. +40-21 317 45 60 ⚫ Fax +40-21 317 28 78 

E-mail: office@brm.ro ⚫ http://www.brm.ro 

Pag 10  
 

 
Bursa Română de Mărfuri 

CIF: RO1562694 • J40/19450/1992 • Capital social: 8.000.000 lei 
BCR SUC.UNIREA - CONT GARANTII : RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641 

Autorizație ASF nr. 275/18.12.2015 
Înscrisă în Registrul ASF cu nr.PJR01SSIF/400079 

 

 

 

European și a Consiliului privind Piețele instrumentelor 

financiare. 

Societate de servicii de 

investiții financiare 

(S.S.I.F.) 

Firmă de investiţii, persoană juridică română, constituită 

sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni 

nominative, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, autorizată de 

A.S.F. 

SOT Sistem multilateral care nu este o piaţă reglementată sau 

un SMT și în cadrul căruia pot interacţiona multiple 

interese ale unor terţe părţi de vânzare și cumpărare de 

obligaţiuni, produse financiare structurate, certificate de 

emisii și instrumente financiare derivate, într-un mod 

care conduce la încheierea de contracte în conformitate 

cu titlul II din Legea nr.126/2018.  

Trader În cazul Participanților financiari rezidenți, traderul este 

persoana fizică care îndeplinește cerințele si Condițiile 

menționate la art.4 și respectiv art.5, 6 sau 7 după caz, 

din Regulamentul nr. 14 din 4 decembrie 2018 privind 

prestarea de servicii și activităţi de investiţii în numele 

societăţilor de servicii de investiţii financiare și al 

instituţiilor de credit, care a promovat cursurile 

organizate de SSIF BRM în legătură cu accesul și 

utilizarea platformei electronice de tranzacționare din 

cadrul BRM-OTF și care a primit astfel dreptul de acces 

ca utilizator al Sistemului de tranzacționare în cadrul 

BRM-OTF. 

În cazul Participanților financiari nerezidenți și al 

Participanților nefinanciari, traderul este o persoană 

fizică care a promovat cursurile organizate de SSIF BRM 

în legătură cu accesul și utilizarea platformei electronice 

de tranzacționare din cadrul BRM-OTF și care a primit 

astfel dreptul de acces ca utilizator al Sistemului de 

tranzacționare în cadrul BRM-OTF. 
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TRANZACȚIONARE 

algoritmică 

Activitatea de tranzacționare definită de art.3, alin.(1), 

pct.81 din Legea 126/2018 și reglementată de prevederile 

art.63 din Legea 126/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2 - REGIMUL JURIDIC AL SISTEMULUI ORGANIZAT DE 

TRANZACȚIONARE BRM–OTF 

 

Articolul (5)   

BRM-OTF este constituit și funcționează în conformitate cu prevederile Legii 

nr.126/2018, ale reglementărilor A.S.F. incidente și ale reglementărilor europene 

aplicabile emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE. 

 

Articolul (6)  

SSIF BRM în calitate de administrator al unui Sistem organizat de tranzacționare 

asigura cadrul juridic, instituțional, tehnic și administrativ necesar funcționării 

BRM-OTF, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare aplicabile. 

 

Articolul (7)  

Informații relevante cu privire la SSIF BRM SI BRM-OTF se regăsesc pe website-

ul BRM-OTF. 

 

Articolul (8)  
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Prin intermediul website-ului BRM-OTF, SSIF BRM își aduce la îndeplinire 

Obligațiile de transparență, comunicare și diseminare a Informațiilor în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile. 

 

Articolul (9)  

SSIF BRM are calitate procesuală activă și pasivă pentru orice drepturi și Obligații 

legate de funcționarea BRM-OTF. 

 

Articolul (10)  

Activitatea de tranzacționare în cadrul BRM-OTF precum și cerințele de 

transparență pre-tranzacționare și post-tranzacționare pentru tranzacțiile realizate în 

cadrul BRM-OTF cad sub incidența prezentului Regulament, a reglementărilor 

A.S.F. și a celorlalte acte normative speciale în vigoare. 

 

 

Articolul (11)  

SSIF BRM asigură actualizarea permanentă a informației care se regaseste pe 

website-ul acesteia, astfel incat sa reflecte modificarile actelor normative care 

guverneaza activitatea BRM-OTF. 

 

Articolul (12)  

SSIF BRM întreprinde toate demersurile pentru a asigura funcționarea în cele mai 

bune condiții și în mod continuu a website-ului care contine informații relevante 

pentru Participanții la BRM-OTF și toate celelalte persoane interesate. 

 

Articolul (13)   

1) Activitatea de tranzacționare în cadrul BRM-OTF se realizează prin 

intermediul aplicației software de tranzacționare specifice.  

2) Accesul Participanților în Piață se bazează pe o interfață de comunicare de 

tip client – server, iar tranzacționarea în cadrul BRM-OTF are loc on-line, 

fără a fi necesară punerea în prezenta a Participanților. 
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CAPITOLUL 3 - ASPECTE ORGANIZATORICE ALE SISTEMULUI 

ORGANIZAT DE TRANZACȚIONARE BRM-OTF 

SECȚIUNEA 1 - Aspecte organizatorice generale 

 

Articolul (14)   

1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor SSIF BRM în calitate de administrator al unui 

Sistem organizat de tranzacționare, CA al SSIF BRM stabilește, aprobă și 

modifică structura organizatorică care are atributiile specifice stabilite de 

legislatia în vigoare aplicabila și de prezentul Regulament.  

2) Structura organizatorică aferentă calității de administrator al unui Sistem 

organizat de tranzacționare este notificată A.S.F. 

 

Articolul (15)  

1) SSIF BRM, în calitatea de administrator al unui Sistem organizat de 

tranzacționare, se obligă:  

a) Să asigure platforma informatică necesară (hardware și software), 

componenta principală a infrastructurii tehnice care permite punerea în 

prezenta a cererii și ofertei de instrumente financiare și încheierea 
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tranzacțiilor. Aplicația software de tranzacționare îndeplinește următoarele 

cerințe: 

(i) sustine activitatea de tranzacționare in cadrul BRM-OTF prin metoda 

de tranzacționare continuă; 

(ii) asigură administrarea registrelor de ordine de tranzacționare și 

tranzacționarea automată, în Condiții de securitate, integritate,  

disponibilitate, autenticitate și transparență a datelor privind 

instrumentele financiare, precum și evidența tranzacțiilor încheiate; 

(iii) afisează în timp real, pentru Participanți, prețurile și cantitățile ofertate 

sau realizate pentru ordinele sau tranzacțiile cu instrumente financiare; 

(iv) asigură diseminarea către participanți a Informațiilor cu privire la 

instrumentele financiare admise la tranzacționare in BRM-OTF; 

(v) asigură securitatea și back-up-ul datelor din Sistem. 

SSIF BRM asigură instruirea persoanelor interesate cu privire la utilizarea 

interfetei software a Sistemului. Conexiunea între calculatoarele 

Participanților pe care este instalată interfață software a Sistemului de 

tranzacționare, denumită în continuare “Aplicația client”, și Sistemul 

hardware al BRM–OTF este realizată prin Internet. 

b) Sa țină evidența Participanților la BRM-OTF. 

SSIF BRM asigură evidența Participanților la BRM-OTF. Informațiile cu 

privire la Participanți se gasesc în Registrul Participanților la BRM-OTF, 

disponibil pe website-ul SSIF BRM. Menținerea actualizată a Registrului 

Participanților este de competența Departamentului Participanți al SSIF 

BRM. 

c) Sa țină evidența instrumentelor financiare tranzacționate în BRM-OTF. 

SSIF BRM asigură și publică evidența datelor privind instrumentele 

financiare tranzacționate în cadrul BRM-OTF. Datele astfel colectate se 

regăsesc în Registrul instrumentelor financiare admise la tranzacționare, 

disponibile pe website-ul SSIF BRM. 

d) Sa asigure instruirea pentru persoanele care utilizează aplicația client a 

BRM-OTF. 
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SSIF BRM asigură instruirea și verificarea cunostințelor traderilor care 

utilizează aplicația client a BRM-OTF. Instruirea poate avea loc la sediul 

SSIF BRM sau în Sistem e-learning. 

e) Să instituie un cadru normativ, format din prezentul Regulament și 

procedurile și precizările tehnice emise în aplicarea acestuia, care să asigure: 

(i) funcționarea ordonată, transparență, eficiență și echitabilă a 

BRM-OTF; 

(ii) un tratament egal Participanților; 

(iii) un acces egal la Informații; 

(iv) reguli transparente privind admiterea la tranzacționare a 

instrumentelor financiare;  

(v) transparență operațiunilor derulate in Sistem. 

f) Să asigure regimul de transparență pre și post tranzacționare – SSIF BRM 

promoveaza o politica de transparență pre și post tranzacționare prin 

furnizarea de Informații, în conformitate cu prevederile Legii nr.126/2018, 

ale reglementărilor A.S.F. incidente și ale reglementărilor europene aplicabile 

emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE. SSIF BRM se va asigura că sunt 

accesibile suficiente Informații pentru a permite Participanților sa își 

formuleze o opinie în ceea ce privește decizia de a investi, ținând seama de 

tipurile de instrumente financiare tranzacționate. 

g) Să stabilească și să implementeze proceduri și mecanisme pentru 

administrarea corectă a operațiunilor tehnice din cadrul Sistemului.  

În acest sens, SSIF BRM: 

- asigură în mod continuu funcționalitățile Sistemului de tranzacționare 

menționate la lit.a),  

- monitorizează continuu integritatea și performanțele tehnice ale 

Sistemului de tranzacționare, inclusiv prin auditarea periodică a 

Sistemuluiț 

- participă la detectarea erorilor potențiale și la eliminarea erorilor detectate 

de Participanți;  

- asigură remedierea oricăror defecțiuni tehnice apărute în Sistemul de 

tranzacționare și va depune toate eforturile pentru eliminarea unor astfel 

de defecțiuni tehnice în cel mai scurt timp posibil;  
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- pune la dispoziția Participanților un Manual de utilizare al Sistemului care 

va include proceduri eficiente pentru situații exceptionale, pentru a 

contracara riscurile de disfuncționalitate a Sistemului. 

h) Să instituie mecanisme prin care să identifice în mod clar și să gestioneze 

potențialele consecințe negative pentru operarea BRM-OTF ori pentru 

Participanți și utilizatori ale oricărui conflict de interese între SOT și 

S.S.I.F.. 

2) SSIF BRM în calitate de administrator al BRM-OTF se asigură că: 

- Sistemele sale sunt reziliente, au suficientă capacitate pentru a face față 

volumului maxim de ordine și de mesaje,  

- Sistemele sale pot asigura o tranzacționare ordonată în Condiții de 

tensiune pe Piață,  

- sunt pe deplin testate pentru a asigura o tranzacționare ordonată   

- fac obiectul unor mecanisme eficiente de asigurare a continuității 

activității și serviciilor în cazul în care survine o defecțiune a Sistemelor 

sale de tranzacționare.  

În sensul celor de mai sus, conducerea SSIF BRM va asigură respectarea 

prevederilor incidente din NORMA nr. 4 din 28 februarie 2018 privind 

gestionarea riscurilor operaționale generate de Sistemele informatice 

utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și a 

altor reglementari specifice incidente.  

 

SECȚIUNEA 2 - TRANZACȚIONARE și Operațiuni de Piață 

A - TRANZACȚIONARE 

 

Articolul (16)   

Prezenta secțiune conține normele incidente organizării activității de tranzacționare 

cu instrumente financiare în cadrul BRM-OTF. 

 

Articolul (17)   
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1) În cadrul BRM-OTF sunt admise la tranzacționare instrumente financiare de 

tipul Certificatelor de emisii, a căror tranzacționare este reglementată de 

prezentul Regulament.  

2) În cadrul BRM-OTF pot fi de asemenea disponibile la tranzacționare produse 

energetice angro de tipul contractelor futures și forward pe gaze naturale, cu 

livrare fizică, produse care nu constituie, în acceptiunea legislației incidente 

Piețelor de capital, instrumente financiare și a căror tranzacționare este 

reglementată prin reglementari distincte de prezentul Regulament. 

3) Pentru tranzacționarea instrumentelor financiare în cadrul BRM-OTF, se  

utilizează modelul de tranzacționare “tranzacționare continuă” - model 

care constă în principal în executarea imediata a unui ordin și înregistrarea 

tranzacției respective, după ce ordinul a fost introdus in Sistem, dacă au fost 

îndeplinite Condițiile de execuție a ordinului respectiv, operațiune 

înregistrată în starea Deschisă a Pieței.  

4) Pentru tranzacționarea instrumentelor financiare în cadrul BRM-OTF, 

modelul de tranzacționare continuă utilizat este bazat pe un registru 

centralizat de ordine, activitatea de tranzacționare desfasurandu-se în cadrul 

unei Piețe continue, de tip order-driven.  

5) Modelul de tranzacționare continuă pentru tranzacționarea instrumentelor 

financiare în cadrul BRM-OTF presupune o activitate de tranzacționare  

continuă, pe întreaga durată a programului de tranzacționare, cu următoarele 

stări: 

a) Deschisă - stare în care are loc tranzacționarea continuă. În aceasta 

stare este permisă introducerea, modificarea ordinelor, retragerea, 

suspendarea sau reluarea la tranzacționare a instrumentelor financiare 

și încheierea tranzacțiilor. 

b) Închisă - stare în care Participanții nu mai pot să introducă ordine, să 

opereze modificări asupra ordinelor și să încheie tranzacții, dar pot 

accesa diverse rapoarte ale Sistemului de tranzacționare referitoare la 

ordine, tranzacții și statistici. 

 

Articolul (18)   
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1) Pentru tranzacționarea instrumentelor financiare în cadrul BRM-OTF, CA 

SSIF BRM stabilește limite maxime de variație a prețului în cursul unei 

sedințe de tranzacționare calculate față de prețul de referință, atât pentru 

limita superioară cât și pentru limita inferioară de preţ.   

2) În acord cu prevederile alin.(1) se pot stabili: 

a) Limite maxime de variație extinsă, atât pentru limita superioară cât și 

pentru limita inferioară de preţ, care să intre automat în vigoare în 

situații în care, în timpul sedinței de tranzacționare, preţul de 

tranzacționare al unui instrument financiar atinge pentru o perioadă 

determinată de timp, limita maximă de variație. 

b) Situații în care limita maximă de variație nu este aplicabilă, cum ar fi 

prima zi de tranzacționare a unui instrument financiar. 

 

Articolul (19)   

1) Conectarea Participanților la Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF se 

realizează prin intermediul aplicației client. 

2) Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF nu permite și nu favorizează 

tranzacționarea algoritmică.  

3) La solicitarea SSIF BRM, Participantul este obligat să actualizeze aplicațiile 

specializate furnizate de SSIF BRM pentru activitatea de tranzacționare, 

precum și să se conformeze specificațiilor furnizate de SSIF BRM pentru 

accesarea Sistemului de tranzacționare, în termenii și Condițiile tehnice, 

operaționale, procedurale și de securitate specificate de SSIF BRM. 

Participantul este obligat să consulte documentația specifică fiecărei 

actualizări și să respecte cerințele operaționale și tehnice precizate de SSIF 

BRM pentru actualizările respective. 

4) Aplicația client permite Participanților sa își vizualizeze ordinele de 

vânzare/cumpărare introduse in Piață și stadiul de executare al acestora. 

5) Website-ul SSIF BRM conține Informații cu privire la Sistemul organizat de 

tranzacționare BRM-OTF (regulamente, proceduri și Precizări tehnice) și 

activitatea de tranzacționare în cadrul BRM-OTF, Informații privind 

instrumentele financiare admise la tranzacționare, și Informații privind 

mailto:office@brm.ro
http://www.brm.ro/


Bursa Română de Mărfuri  
Romanian Commodities Exchange 

Strada Buzeşti 50-52 ⚫ sector 1 ⚫ Bucureşti ⚫ România 
Tel. +40-21 317 45 60 ⚫ Fax +40-21 317 28 78 

E-mail: office@brm.ro ⚫ http://www.brm.ro 

Pag 19  
 

 
Bursa Română de Mărfuri 

CIF: RO1562694 • J40/19450/1992 • Capital social: 8.000.000 lei 
BCR SUC.UNIREA - CONT GARANTII : RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641 

Autorizație ASF nr. 275/18.12.2015 
Înscrisă în Registrul ASF cu nr.PJR01SSIF/400079 

 

 

 

Participanții admiși in cadrul BRM-OTF, toate aceste Informații putand fi 

accesate atât de către Participanți cat și de către public. 

 

Articolul (20)   

1) Pentru a asigură mentinerea integrităţii Sistemului tehnic care asigură 

înregistrarea, administrarea si executarea ordinelor, precum si raportarea 

tranzacțiilor derulate în cadrul BRM-OTF, SSIF BRM este responsabila de:  

a) Efectuarea de teste cu respectarea prevederilor Normei A.S.F. 

nr. 4/2018 pentru a verifica posibilitatea Sistemului de a procesa 

ordinele în timp real si în mod echitabil si de a administra variaţiile 

substanţiale ale volumului tranzacţionat; testele trebuie realizate atât 

anterior lansării în producţie a Sistemului, cât si ulterior, în perioada de 

funcţionare a acestuia; 

b) Asigurarea recuperarii datelor pierdute, în cazul unor disfuncţionalităţi 

ale Sistemului; 

c) Notificarea prompta a A.S.F. cu privire la toate modificările produse în 

Sistemele sale. 

2) SSIF BRM este responsabila de existenta unor mecanisme si functionalitati 

electronice adecvate ale Sistemului tehnic astfel incat sa fie asigurăta 

înregistrarea tranzacțiilor în aşa fel încât să se poată efectua o căutare pe 

fiecare instrument financiar tranzacţionat, pe fiecare tranzacție si pe fiecare 

Participant în cadrul Sistemului. 

3) Aplicația client pusa la dispozitie de către SSIF BRM Participanților le 

permite acestora: 

a) sa încheie tranzacții in cadrul BRM-OTF; 

b) sa vizualizeze in timp real Informațiile disponibile in Sistemul BRM-

OTF. 

4) SSIF BRM poate întrerupe sau restrictiona temporar TRANZACȚIONAREa 

dacă există o evoluție semnificativă a prețurilor unui instrument financiar în 

cadrul BRM-OTF, după caz, (+/- 25%) în decursul unei perioade scurte de 

timp (mai puțin de 1 ora). 

5) Deschiderea SI închiderea sedinței de tranzacționare, suspendarea si reluarea 

activității de tranzacționare, precum si schimbarea stărilor componentelor 
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Sistemului de tranzacționare (Piață/Simbol, stare Închisă/Deschisă) vor fi 

anuntate de SSIF BRM prin intermediul unor mesaje transmise de Sistemul 

de tranzacționare. In situatia in care acest mod de comunicare nu este 

disponibil, Participanții vor fi informati prin alte mijloace de comunicare si 

informare disponibile, agreate cu fiecare Participant in cadrul contractului de 

tranzacționare încheiat  cu SSIF BRM. 

 

Articolul (21)  

1) Participanții răspund pentru faptele ilicite la regimul juridic săvâsite de 

traderii desemnati, precum si pentru faptele ilicite rezultate ca urmare a 

accesarii neautorizate a Sistemului de tranzacționare al BRM-OTF. 

2) Participanții sunt direct raspunzatori cu privire la:  

a) operațiunile desfasurate de traderii proprii in timpul și după închiderea 

sedinței de tranzacționare in ceea ce privește operarea cu Sistemului de 

tranzacționare al BRM-OTF 

b) operațiunile desfasurate prin intermediul interfetei de acces la Sistemul 

de tranzacționare al BRM-OTF;  

c) activitatea de tranzacționare desfasurata.  

3) Este interzisa utilizarea Sistemului de tranzacționare al BRM-OTF in mod 

abuziv sau intr-o maniera care ar putea conduce la diminuarea artificiala a 

performantelor Sistemului sau ar putea afecta securitatea si siguranta 

Sistemului sisau a Participanților la Piață.  

4) Un Participant este egal raspunzator atât in fata SSIF BRM, cat si in fata 

celorlalti Participanți pentru incalcarea unei reguli, indiferent dacă aceasta a 

fost incalcata urmarindu-se propriul interes sau un orice alt interes, dacă a 

fost incalcata de către un angajat al Participantului sau dacă este rezultatul 

direct sau indirect, cauzat cu intentie, din greseala, neglijenta sau omisiune, 

prin actiune sau inactiune de către un Participant sau de către o persoană 

aflata in legătură cu acesta. 

5) Participanții vor fi raspunzatori pentru repararea în întregime a oricăror 

prejudicii produse SSIF BRM sau celorlalti Participanți care tranzactioneaza 

in cadrul BRM-OTF in următoarele Situații: 
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a) nerespectarea cerințelor tehnice, operaționale si procedurale privind 

conectarea si operarea Sistemului de tranzacționare; 

b) neasigurarea de către Participant a Condițiilor suficiente de securitate 

pentru funcționarea in siguranta a aplicației client a Sistemului de 

tranzacționare al BRM-OTF. 

6) Nu pot fi pretinse daune-interese sau despagubiri SSIF BRM pentru 

eventuale pierderi cauzate de: 

a) defecțiuni apărute in Sistemul BRM-OTF ca urmare a operarii 

neconforme cu instructiunile SSIF BRM de către Participanți; 

b) imposibilitatea conectarii la Sistemul de tranzacționare al SSIF BRM 

generata de întreruperea alimentarii cu energie electrica a 

Participantului, probleme tehnice in Sistemul intern al Participantului 

sau nefuncționarea legaturii de comunicatii la BRM-OTF, datorata 

furnizorului de comunicatii sau a altor defecțiuni de aceasta natura 

existente la Participant; 

c) orice daune directe si/sau indirecte cauzate de sau rezultate din oprirea 

Sistemului BRM-OTF din motive in afara controlului SSIF BRM; 

d) Situații de forta majora. 

B - Operațiuni de Piață 

B.1 - Programul si orarul de tranzacționare 

 

Articolul (22)   

1) Sedintele de tranzacționare ale BRM-OTF au loc conform programului de 

tranzacționare aprobat de către CA al SSIF BRM si publicat pe website-ul 

SSIF BRM. 

2) Pentru tranzacționarea instrumentelor financiare in cadrul BRM-OTF, SSIF 

BRM va publica pe website-ul SSIF BRM un program de tranzacționare 

aprobat de CA al SSIF BRM. 

3) Directorii SSIF BRM pot decide, in limitele unei delegari conferite de CA al 

SSIF BRM, modificarea programului de tranzacționare al BRM-OTF.  

4) In exercitarea atribuțiilor de mai sus, Directorii SSIF BRM pot sa decida, in 

cazuri justificate, sa mențină sedinta de tranzacționare Închisă una sau mai 
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multe zile lucratoare, anuntand Participanții si publicul, cel mai tarziu inainte 

de ora programata initial pentru deschiderea sedinței de tranzacționare. SSIF 

BRM va notifica decizia de a mentine sedinta de tranzacționare Închisă una 

sau mai multe zile lucratoare atât A.S.F., cat si Participanților si publicului cu 

cel puțin 1 zi lucratoare inainte de ziua in care sedinta de tranzationare va fi 

Închisă.  

5) Orice modificari ale programului de tranzacționare al instrumentelor 

financiare in cadrul BRM-OTF vor fi notificate A.S.F. si Participanților si 

publicate pe website-ul SSIF BRM. 

6) Orarul zilnic de tranzacționare al BRM-OTF este stabilit prin decizie a CA al 

SSIF BRM. 

7) Directorii SSIF BRM pot decide, in limitele unei delegari conferite de CA al 

SSIF BRM, modificarea orarului de tranzacționare al BRM-OTF.  

8) Modificarea orarului de tranzacționare pentru instrumentele financiare 

admise la tranzacționare in cadrul BRM-OTF se notifică A.S.F. si 

Participanților, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a 

acestuia. 

9) In situații justificate, Directorii SSIF BRM pot decide suspendarea, 

reducerea, extinderea sau modificarea in oricare alt mod a programului si 

orarului sedinței de tranzacționare.  

10) Situațiile in care pot fi adoptate masurile menționate la alin. (4) si alin.(9) de 

mai sus sunt, cu caracter enuntiativ si nu limitativ:  

a) in vederea mentinerii unei Piețe ordonate si a asigurării accesului egal 

la informatia necesară deciziei de a tranzacționa (protectia 

investitorilor) in cazul unor evenimente inregistrate in legătură cu 

instrumentul financiar, in acord cu prevederile art.149 din Legea 

nr.126/2018;  

b) din motive tehnice referitoare la funcționarea Sistemului de 

tranzacționare, a Sistemului de comunicatii, a echipamentelelor 

conectate la Sistemele menționate, precum si a altor echipamente 

detinute si utilizate de SSIF BRM;  

c) in cazuri de forta majora, care ar putea periclita desfasurarea in 

condiții normale a activității de tranzacționare. Cazurile de forta 
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majora sunt reprezentate de evenimente exterioare independente de 

vointa SSIF BRM, imprevizibile si inevitabile, care fac imposibila 

continuarea tranzactionarii. Sunt considerate cazuri de forta majora: 

calamitatile naturale, condițiile meteo, incendiile, fenomenele sociale;  

d) la solicitarea A.S.F. 

B.2 - Ordine de tranzacționare  

 

Articolul (23)   

Aplicația client a Sistemului de tranzacționare al BRM-OTF pune la dispoziția 

fiecarui Participant informații cu privire la ordinele de tranzacționare introduse, 

modificate sau anulate precum si cu privire la tranzacțiile încheiate in cursul unei 

sedințe de tranzacționare.   

 

Articolul (24)  

1) Ordinele de tranzacționare introduse in Sistemul electronic de tranzacționare 

al BRM-OTF in legătură cu tranzacționarea de instrumente financiare 

reprezinta oferte ferme de vânzare / cumpărare si devin irevocabile după 

încheierea tranzacției. In consecinta, ordinele nu pot fi corectate sau 

infirmate după încheierea tranzacției si nu necesita confirmare ulterioara. 

2) Pentru a fi acceptat de către sistemul de tranzacționare in vederea executarii, 

un ordin de tranzacționare de instrumente financiare trebuie sa conțină cel 

puțin următoarele Informații:  

(i) Simbolul instrumentului financiar;  

(ii) Sensul operațiunii - de vânzare sau de cumpărare;  

(iii) Un cod unic de identificare a Participantului; 

(iv) Cantitatea – numărul de instrumente financiare care fac obiectul 

ordinului exprimate printr-un număr întreg;  

(v) Prețul;  

(vi) Modalitatea de executare a cantitatii;  

(vii) Valabilitatea ordinului.  

3) Ordinele de tranzacționare pentru instrumente financiare care nu contin toate 

elementele specificate la alin.(2) vor fi respinse de către sistemul de 

tranzacționare.  
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Articolul (25)  

1) Cu privire la prețul unui ordin, pentru tranzacționarea de instrumente 

financiare in cadrul BRM-OTF, sunt admise doar ordine de tip “limita de 

preț”. 

2) Ordinul „limita de preț” este ordinul care impune un preț minim de vânzare, 

respectiv un preț maxim de cumpărare. Ordinul poate fi executat la prețul cel 

mai bun sau la prețul egal cu prețul limita.   

 

Articolul (26)  

Cu privire la modalitatea de executare a cantitatii, pentru tranzacționarea de 

instrumente financiare in cadrul BRM-OTF este permisă executarea “partiala” a 

ordinului, caz in care cantitatea specificata poate fi executata in transe, prin mai 

multe tranzacții. 

    

Articolul (27)  

1) Cu privire la valabilitatea in timp a ordinelor, pentru tranzacționarea de 

instrumente financiare in cadrul BRM-OTF este permisă, după caz, 

selectarea uneia din următoarele optiuni, si anume: 

(i) „day”, valabil in sedinta de tranzacționare curenta, caz in care ordinul 

este valabil până la închiderea sedinței de tranzacționare in care a fost 

introdus; 

(ii) „GTD - good-till-date”, valabil până la data specificata, dar nu mai 

tarziu de data de expirare a instrumentului financiar respectiv si atâta 

vreme cat conditia de preț definită pentru acestea se incadreaza in 

continuare in limita maximă de variație admisa pentru un instrument 

financiar .  

(iii) “GTSV - good-till-specified date and time” – ordinul valabil până 

la data si ora specificate dar nu mai tarziu de data de expirare a 

instrumentului financiar respectiv si atâta vreme cat conditia de preț 

definită pentru acestea se incadreaza in continuare in limita maximă de 

variație admisa pentru un instrument financiar. 
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(iv) “GTC - good-till-cancel”, caz in care ordinul ramane activ si este 

executabil până la anularea sa efectiva dar nu mai tarziu de data de 

expirare a instrumentului financiar respectiv. 

2) Anterior începerii unei sedințe de tranzacționare ordinele de tranzacționare 

care privesc instrumentele financiare admise la tranzacționare in cadrul 

BRM-OTF care nu se incadreaza in variația maximă a prețului valabila 

pentru sedinta de tranzacționare urmatoare sunt anulate de către Sistemul de 

tranzacționare. 

3) La introducerea sau modificarea unui ordin de tranzacționare pentru 

instrumente financiare, acesta este verificat de către Sistemul de 

tranzacționare cu privire la incadrarea prețului in variația maximă valabila 

pentru respectiva sedinta de tranzacționare sau variația maximă extinsă, după 

caz, si in functie de rezultatul verificarii, este admis sau respins, după caz. 

 

Articolul (28)  

1) In Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF prețurile aferente ordinelor de 

tranzacționare sunt introduse si se modifica respectand pasii de preț stabiliti 

de către CA al SSIF BRM pentru fiecare instrument financiar admis la 

TRANZACȚIONARE prin precizări tehnice emise în aplicarea prezentului 

regulament. 

2) Reglementarea pasilor de preț in acord cu prevederile alin. (1) va avea in 

vedere atât calibrarea acestora pentru a reflecta profilul de lichiditate al 

instrumentului financiar si valoarea medie a spreadului dintre prețurile de 

cumpărare si cele de vânzare, in acord cu dezideratul de a permite prețuri 

aproximativ stabile fara a limita excesiv reducerea ulterioara a spreadurilor, 

precum si posibilitatea de adaptare in mod adecvat a pasului de preț pentru 

fiecare instrument financiar. 

3) CA al SSIF BRM va emite precizări tehnice care vor detalia modalitatea de 

stabilire a pasilor de preț si pasii de preț stabiliti pentru fiecare instrument 

financiar.  

   

Articolul (29)  
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Lista Informațiilor pe care trebuie sa le conțină ordinele pentru a fi admise in 

procesul de tranzacționare a instrumentelor financiare mentionata la Articolul (24), 

poate fi modificata prin decizia CA al SSIF BRM cu respectarea Condițiilor pentru 

modificarea prezentului Regulament, in acord cu prevederile Articolul (121) din 

prezentul Regulament. 

  

Articolul (30)  

Toate tipurile de ordine de tranzacționare introduse pentru instrumente financiare 

prin Sistemul de tranzacționare si neexecutate precum si transele ramase 

neexecutate din ordinele executate partial pot fi, până la momentul executarii, 

anulate sau modificate, după cum urmeaza:  

(i) anularea ordinului reprezinta retragerea ordinului din Piață; 

(ii) modificarea ordinului reprezinta schimbarea unuia sau mai multor  

elementele initiale – cantitatea, prețul si/sau valabilitatea. Orice 

modificare a ordinului care vizeaza prețul sau cantitatea conduce la 

pierderea prioritatii temporale de executare a ordinului. Nu este 

permisă modificarea sensului operațiunii, a codului unic de 

identificare a Participantului si a modalitatii de executare a ordinului. 

 

Articolul (31)  

1) Ordinele de tranzacționare sunt afisate in Sistemul de tranzacționare in 

ordinea descrescatoare a importantei, in functie de următoarele criterii: 

(i) preț ordin; 

(ii) in cadrul aceluiasi nivel de preț - după timpul introducerii ordinului 

in Sistem sau timpul corespunzator ultimei modificari care determina 

schimbarea prioritatii, conform principiului “primul venit-primul 

servit”. 

2) Ordinele de tranzacționare se executa in urmatoarea ordine, cu respectarea 

prioritatilor de preț si timp: 

(i) Prioritatea de preț, respectiv ordinele cu prețul cel mai bun (cel mai 

mare preț la cumpărare, cel mai mic la vânzare); 
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(ii) Prioritatea de timp, respectiv, in cadrul aceluiasi nivel de preț, 

ordinele se executa in ordine cronologica, incepand cu primul 

introdus in Sistem.  

B.3 - Suspendarea sedinței de tranzacționare 

 

Articolul (32)  

1) Directorii SSIF BRM dispun suspendarea sedinței de tranzacționare pentru 

unul sau mai multe instrumente financiare admise la tranzacționare, in 

următoarele situații: 

(i) in situatia in care numărul participanților activi in cadrul BRM-OTF 

pe parcursul unei sedințe de tranzacționare, se reduce, astfel incat nu 

mai este indeplinita cerinta minimă reglementată de prevederile art. 

68, alin. (3) din Legea nr. 126/2018; 

(ii) la solicitarea A.S.F., pentru o perioada determinata de timp; 

(iii) alte evenimente de natura a afecta buna functionare a Sistemului 

electronic de tranzacționare pe care este tranzactionat respectivul 

instrument financiar, pentru o perioada determinata de timp; 

(iv) imposibilitatea mentinerii unei Piețe ordonate. 

2) CA al SSIF BRM emite in aplicarea prezentului articol Precizări tehnice care 

stau la baza suspendarii sedinței de tranzacționare si/sau a instrumentelor 

financiare.  

3) In situatia suspendarii sedinței de tranzacționare, Directorii SSIF BRM 

informeaza de indata publicul prin intermediul website-ului SSIF BRM 

precum si A.S.F. si toti Participanții BRM-OTF prin intermediul unor mesaje 

transmise de Sistemul de tranzacționare, cu privire la masura adoptata, durata 

acesteia si cauza care a determinat-o.    

4) Dacă la expirarea duratei initial anuntate a suspendarii se constata ca nu a 

disparut cauza care a determinat-o, Directorii SSIF BRM pot proceda la 

prelungirea acesteia. 

5) In situatia prelungirii suspendarii sedinței de tranzacționare in cadrul BRM-

OTF, Directorii SSIF BRM informeaza de indata publicul prin intermediul 

website-ului SSIF BRM precum si A.S.F. si toti Participanții BRM-OTF prin 
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intermediul unor mesaje transmise de Sistemul de tranzacționare, cu privire 

la masura adoptata, durata acesteia si cauza care a determinat-o.   

 

B.4 - Monitorizarea activității de tranzacționare 

 

Articolul (33)  

1) SSIF BRM monitorizeaza activitatea de tranzacționare cu instrumente 

financiare in cadrul BRM-OTF in conformitate cu prevederile Legii nr. 

126/2018, ale reglementărilor A.S.F. incidente si ale reglementărilor 

europene aplicabile emise in aplicarea Directivei 2014/65/UE.     

2) Monitorizarea activității de tranzacționare în cadrul BRM-OTF se realizează 

în principal în mod electronic, prin Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF, 

care, în vederea asigurării unui grad sporit de control al Pieței, are stabiliți 

anumiți parametri de alertă pentru ordine si tranzacții, configurați la nivel de 

piață si/sau la nivel de simbol. În toate cazurile de atingere sau depăsire a 

unor parametrii de alertă configurați, Sistemul de tranzacționare al BRM-

OTF va transmite un mesaj de avertizare/informare Departamentului 

Monitorizare SI Raportare din cadrul SSIF BRM si/sau, după caz, 

Participanților si traderilor acestora.   

3) SSIF BRM relationeaza in Condițiile legii cu A.S.F. si cu alte organe abilitate 

si furnizeaza, la cerere, in limitele atribuțiilor legale care ii revin, datele si 

Informațiile solicitate de acestea.     

4) SSIF BRM implementeaza proceduri interne de lucru in vederea 

monitorizarii activității de tranzacționare in cadrul BRM-OTF. 

 

Articolul (34)  

1) SSIF BRM monitorizeaza prin intermediul Sistemului de tranzacționare al 

BRM-OTF,  tranzacțiile încheiat e de Participanți pentru a identifica: 

(i) nerespectarea prevederilor legale si regulamentare aplicabile; 

(ii) nerespectarea regulilor de tranzacționare pe Sistemul organizat de 

tranzacționare;  

(iii) practicile care ar putea implica abuz de Piață, spalare de bani si 

finantare a actelor de terorism; 
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(iv) aparitia unor disfunctionalitati ale Sistemului in legătură cu un 

instrument financiar. 

2) SSIF BRM raporteaza imediat către A.S.F., evenimentele menționate la 

alin.(1), respectiv orice activitati si tranzacții asupra cărora are suspiciunea ca 

nu sunt realizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

comunicand totodata documente si/sau Informații corespunzatoare. 

3) SSIF BRM investigheaza si sesizeaza ASF activitatile si tranzacțiile încheiat 

e  cu instrumente financiare asupra cărora are suspiciunea ca nu sunt realizate 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, Legii nr.24/2017, ale 

reglementărilor ASF aplicabile SI ale prezentului regulament.   

4) In scopul derularii investigatiilor menționate la alin.(2), Participanții si 

traderii acestora sunt obligati sa puna la dispoziția SSIF BRM in timpul cel 

mai scurt posibil, toate documentele, Situațiile si rapoartele solicitate de către 

SSIF BRM.  

 

Articolul (35)  

In cazul in care se constata existenta unei fapte ilicite la regimul juridic instaurat de 

prezentul Regulament, CA al SSIF BRM aplica sanctiunile menționate la Articolul 

(110) din prezentul regulament si instiinteaza A.S.F. in situatia in care faptele ilicite 

constatâte sunt in legătură cu tranzacționarea de instrumente financiare.  

SECȚIUNEA 3 - DISPOZIȚII privind supravegherea BRM-OTF 

 

Articolul (36)   

1) SSIF BRM, prin Departamentul Monitorizare si Raportare, verifica 

respectarea prezentului Regulament, prevederilor Legii nr.126/2018, a 

reglementărilor A.S.F. incidente si a reglementărilor europene aplicabile 

emise in aplicarea Directivei 2014/65/UE, cu privire la modul in care se 

derulează operațiunile cu instrumente financiare, in vederea asigurării unei 

Piețe ordonate si corecte pentru toti Participanții.  

2) SSIF BRM isi rezerva dreptul de a suspenda temporar utilizarea de către un 

Participant a interfetei de acces, dacă in opinia SSIF BRM, se apreciaza ca o 

astfel de utilizare afecteaza funcționarea ordonată si integritatea BRM-OTF.   
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3) Măsura prevăzută la alin.(2) reprezintă o măsură preventivă, al cărei scop 

este înlăturarea unei stări de pericol sau/si preîntâmpinarea săvârsirii unor 

abateri de la regimul de tranzacționare al BRM-OTF. 

4) Suspendarea temporară a utilizării de către un Participant a interfeței de acces 

ca măsură preventivă poate fi dispusă dacă: 

(i) exista probe sau indicii serioase ca Participantul asupra careia se 

dispune aceasta masura a savarsit o abatere de la regimul de 

tranzacționare  

(ii) sau exista date care justifica suspiciunea ca Participantul asupra 

careia se instituie aceasta masura va savarsi o abatere la regimul 

de tranzacționare  

(iii) sau că prin neluarea unei astfel de masuri ar exista o stare de 

pericol pentru Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF sau 

pentru operațiunile derulate în cadrul BRM-OTF sau pentru 

bunurile, personalul sau activitatea SSIF BRM. 

5) CA al SSIF BRM emite in aplicarea prezentului articol Precizări tehnice care 

stau la baza suspendarii temporare a utilizarii de către participanți a interfetei 

de acces. 

6) Măsura preventivă menționată la alin.(2). se dispune de Directorii SSIF BRM 

pentru toata durata existentei stării care a determinat luarea acesteia SI este 

obligatorie pentru Participantul impotriva cărora a fost dispusă.  

7) SSIF BRM va notifica A.S.F. cu privire la suspendarea temporara a utilizarii 

de către un Participant al BRM-OTF a interfetei de acces.  

 

Articolul (37)   

1) SSIF BRM este in drept sa solicite Informații de la Participanți pentru 

investigarea activitatilor referitoare la ordinele de tranzacționare si la 

tranzacțiile asupra cărora are suspiciunea ca reprezinta abuz de Piață, spalare 

de bani sau finantare a actelor de terorism, in Condițiile prezentului 

Regulament. 

2) Participanții sunt obligati sa transmita SSIF BRM toate Informațiile solicitate 

de aceasta, in caz contrar SSIF BRM fiind indreptatita sa aplice sanctiunile 

corespunzatoare prevazute de prezentul Regulament. 
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Articolul (38)  

In cazurile in care se constata existenta unor fapte neconforme cu prevederile 

prezentului Regulament, SSIF BRM este in drept sa aplice sanctiunile 

corespunzatoare, inclusiv suspendarea sau retragerea de la tranzacționare a 

Participantului, in limitele competentelor conferite de prezentul Regulament, SI cu 

informarea corespunzatoare a A.S.F. 

 

Articolul (39)  

SSIF BRM este in drept sa dispuna masuri sanctionatorii in acord cu prevederile 

prezentului Regulament, in cazul Participanților care nu isi indeplinesc Obligățiile 

de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare admise la tranzacționare in 

cadrul BRM-OTF.  

 

 

 

SECȚIUNEA 4 - DISPOZIȚII privind suspendarea si incetarea activității 

BRM-OTF 

 

Articolul (40)  

BRM-OTF isi suspenda sau inceteaza activitatea, prin decizia A.S.F. in 

conformitate cu prevederile legislației in vigoare aplicabile, astfel:  

- Ca urmare a suspendării sau retragerii de către ASF a autorizației acordate 

SSIF BRM sau BRM-OTF ca măsură sancționatorie, în acord cu prevederile 

legale incidente; 

- Ca urmare a suspendării sau retragerii de către ASF a autorizației SSIF BRM 

sau BRM-OTF la cererea SSIF BRM.   

 

Articolul (41)  

In SItuatia in care autorizarea de functionare a BRM-OTF este suspendata/ retrasa, 

ca urmare a deciziei A.S.F., SSIF BRM depune toate diligentele pentru finalizarea 

tuturor operațiunilor de Piață in derulare SI protejarea intereselor Participanților la 

BRM-OTF cu respectarea legislației in vigoare aplicabile. 
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CAPITOLUL 4 - TARIFE SI COMISIOANE PERCEPUTE DE BRM-OTF 

 

Articolul (42)  

1) Tarifele si comisioanele practicate de SSIF BRM pentru serviciile prestate in 

legătură cu BRM-OTF precum si penalitatile aplicate sunt stabilite de către 

CA al SSIF BRM si sunt notificate A.S.F.   

2) Lista tarifelor si comisioanelor practicate de SSIF BRM pentru serviciile 

prestate precum si nivelul penalitatilor aplicate este publicata pe website-ul 

BRM.  

3) SSIF BRM in calitate de administrator al BRM-OTF se va asigură ca regulile 

referitoare la aplicarea unor tarife si comisioane, inclusiv tarife si comisioane 

de tranzacționare, tarife si comisioane auxiliare si eventualele reduceri, sunt 

transparente, echitabile si nediscriminatorii si nu creeaza stimulente pentru 

plasarea, modificarea sau anularea ordinelor sau încheierea tranzacțiilor intr-

un mod care contribuie la crearea de condiții de tranzacționare de natura sa 

afecteze funcționarea ordonată a pieței sau sa conduca la abuzuri de Piață.  

 

Articolul (43)  

Sumele datorate SSIF BRM se platesc in baza facturii lunare emise de aceasta si se 

achita prin transfer bancar in contul indicat de SSIF BRM.   

 

Articolul (44)  

1) Sumele datorate SSIF BRM se achita in termen de 15 zile de la data la care a 

fost emisa factura de către SSIF BRM, orice intarziere la plata fiind de natura 

a atrage plata de penalitati de intarziere.  

2) Neplata la termenele si in cuantumurile prevazute a sumelor datorate SSIF 

BRM atrage in sarcina Participantului obligatia de plata de penalitati, al căror 

cuantum va fi stabilit prin lista de tarife si comiSIoane aplicate de SSIF 

BRM,  calculate ca procent din suma totală datorata, pe zi de întârziere, 

începând cu data punerii în întârziere de către SSIF BRM.    
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CAPITOLUL 5 - PARTICIPANȚII BRM-OTF 

SECȚIUNEA 1 - Contracte încheiat e cu Participanții 

 

Articolul (45)  

SSIF BRM încheie cu fiecare Participant in cadrul BRM-OTF un Contract de 

tranzacționare in forma scrisa, care cuprinde toate drepturile si Obligațiile in ceea 

ce privește atât serviciile de tranzacționare prestate de Participant in cadrul BRM-

OTF, cat si in legătură cu accesarea BRM-OTF si accesarea Sistemului 

informatic/aplicațiilor SSIF BRM puse la dispoziția Participantului.   

 

Articolul (46)  

Orice modificare a contractului încheiat  cu un Participant in cadrul BRM-OTF, este 

aprobata de către CA al SSIF BRM si intra in vigoare in termen de 5 zile de la data 

aprobării de către CA al SSIF BRM.    

 

SECȚIUNEA 2 - Admiterea ca Participant in cadrul Sistemului organizat de 

tranzacționare BRM-OTF 

A – Admiterea in calitate de Participant 

 

Articolul (47)  

1) Pot fi admisi in calitate de participanți in cadrul BRM-OTF societati de 

servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit 

autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislația  

bancara aplicabila, sau alte firme de investiții nerezidente autorizate sa 

presteze servicii si activitati de investiții de natura celor prevazute de Legea 

nr.126/2018, inscrise in Registrul public al A.S.F., si care indeplinesc 

Condițiile de acces in cadrul BRM-OTF, in conformitate cu prevederile 

prezentului regulament, denumiti in continuăre Participanți financiari.  

2) Pot fi admiși în calitate de participanți în cadrul BRM-OTF și persoanele 

juridice definite la Articolul (4) ca Participanți nefinanciari. 
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3) În cadrul BRM-OTF, pot fi admise în calitate de Participanți nefinanciari 

persoane juridice care: 

(i) au o reputație suficient de bună. În acest sens se va solicita 

Participantului candidat furnizarea unui cazier fiscal și a unui cazier 

judiciar în termenele de valabilitate prevăzute de legislația  

aplicabilă. 

(ii) prezintă un nivel suficient de aptitudine, de competența și de 

experiență pentru tranzacționare. În acest sens, demonstrarea unei 

experiențe similare de minim 1 an în activitatea de tranzacționare 

(indiferent de locul de tranzacționare și indiferent dacă acesta se află 

sau nu sub autoritatea și supravegherea ASF) este considerată 

suficientă. 

(iii) dispun, după caz, de o organizare adecvată. În acest sens, se va 

solicită Participantului furnizarea (1) a unei organigrame și a unei 

descrieri clare a relațiilor funcționale dintre departamentele 

evidențiate în această organigramă, cu accent pe relațiile funcționale 

ale celor 2 persoane care vor fi desemnate în calitate de traderi și 

restul departamentelor funcționale și (2) a unei declarații pe propria 

răspundere prin care să se certifice că la nivelul Participantului 

candidat există o structură organizatorică și o organizare adecvată 

capabilă să susțină activitatea de tranzacționare în cadrul BRM-OTF; 

(iv) dețin resurse suficiente pentru rolul pe care trebuie să și-l asume, 

ținând seama de diferitele mecanisme financiare pe care le-ar putea 

avea pentru a garanta decontarea adecvată a tranzacțiilor. În acest 

sens, se va solicita Participantului furnizarea unei declarații pe 

propria răspundere prin care să se certifice că deține resurse 

suficiente pentru rolul pe care trebuie sa și-l asume, și menționarea 

mecanismelor financiare pe care le are implementate pentru a garanta 

decontarea adecvată a tranzacțiilor efectuate în cadrul BRM-OTF. 

Totodată, în vederea verificarii îndeplinirii acestei cerințe, 

Participanții vor furniza anual BRM-OTF bilantul pentru anul 

financiar încheiat  
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Articolul (48)  

Calitatea de Participant în cadrul BRM-OTF este personală și netransmisibilă. 

Participanții se bucură în mod egal de toate drepturile conferite de această calitate, 

indiferent de data dobândirii acestei calități.  

 

Articolul (49)  

1) În cazul Participanților financiari rezidenți, dreptul de acces ca utilizatori ai 

Sistemului de tranzacționare în cadrul BRM-OTF este acordat pentru 

persoanele fizice, desemnate de Participantul candidat, care îndeplinesc 

cerințele și Condițiile menționate la art. 4 si respectiv art. 5, 6 sau 7 după caz, 

din Regulamentul nr. 14 din 4 decembrie 2018 privind prestarea de servicii și 

activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare 

și al instituţiilor de credit și care au promovat cursurile organizate de SSIF 

BRM în legătură cu accesul și utilizarea platformei electronice de 

tranzacționare (denumiți în continuare “traderi”).  

2) În cazul Participanților financiari nerezidenți și Participanților nefinanciari, 

dreptul de acces ca utilizatori ai Sistemului de tranzacționare în cadrul BRM-

OTF este acordat persoanelor fizice, desemnate de Participantul candidat, 

care au promovat cursurile organizate de SSIF BRM în legătură cu accesul și 

utilizarea platformei electronice de tranzacționare (denumiți în continuare 

“traderi”). 

3) Acordarea dreptului de acces ca utilizatori ai Sistemului de tranzacționare 

pentru traderii unui Participant se face prin decizia CA al SSIF BRM de 

admitere în calitate de Participant în cadrul BRM-OTF (pentru primii traderi 

desemnați). Ulterior, pentru orice modificări subsecvente în ceea ce privește 

acordarea dreptului de acces ca utilizatori ai Sistemului de tranzacționare 

pentru traderii unui Participant, Directorii SSIF BRM vor emite o decizie 

distinctă în acest sens, de retragere a dreptului de acces ca utilizatori ai 

Sistemului de tranzacționare pentru traderii inițial desemnați și acordarea 

dreptului de acces pentru alți traderi.  
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4) Deciziile de acordare sau retragere a dreptului de acces se comunică în scris 

Participantului, iar Informațiile din acestea sunt înscrise în Registrul 

„Participanți” și publicate pe website-ul SSIF BRM.  

5) SSIF BRM va notifica A.S.F. acordarea sau retragerea dreptului de acces 

pentru un trader în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data 

respectivei decizii. 

6) Un trader poate accesa Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF doar în 

numele și pentru Participantul care a solicitat pentru acesta acordarea 

accesului la Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF. În acest sens, fiecărui 

trader pentru care SSIF BRM a acordat dreptul de acces în cadrul Sistemului 

de tranzacționare al BRM-OTF i se va aloca un cod unic de identificare, care 

va facilita astfel trasabilitatea activității de tranzacționare a acestuia în cadrul 

Sistemului de tranzacționare. 

7) Accesul traderilor la Sistemul de tranzacționare se face utilizând interfața de 

comunicăre de tip client – server, pusă la dispoziție de SSIF BRM în cadrul 

Sistemului de tranzacționare al BRM-OTF. 

8) Operațiunile legate de definirea, modificarea, suspendarea, reluarea, 

stergerea codului de identificare al unui Participant sau codurilor de 

identificare al traderilor unui Participant se efectueaza excluSIv de către 

SSIF BRM în calitate de administrator al BRM-OTF. 

9) Participanții raspund pentru faptele ilicite la regimul juridic savarsite de 

traderii desemnați, precum si pentru faptele ilicite rezultate ca urmare a 

accesarii neautorizate a Sistemului de tranzacționare al BRM-OTF.  

 

Articolul (50)  

1) Admiterea ca Participant financiar in cadrul BRM-OTF a unei entitati de 

tipul celor menționate la Articolul (47), alin.(1) se realizează in baza Deciziei 

CA SSIF BRM, sub conditia îndeplinirii urmatoarelor cerințe: 

a) sa fie inscrisa in Registrul A.S.F.; 

b) sa faca dovada deținerii unui cod valabil LEI (Legal Entity Identifier); 

c) sa încheie cu SSIF BRM un Contract de tranzacționare in cadrul BRM-

OTF; 
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d) sa dispuna de o dotare tehnica si Sisteme de comunicătii 

corespunzatoare conectarii la Sistemul electronic de tranzacționare al 

BRM-OTF, care sa respecte cerințele adoptate de CA al SSIF BRM 

pentru conectarea la Sistem;  

e) sa dispuna de Sisteme si programe informatice pentru evidența si 

gestionarea tranzacțiilor încheiat e in cadrul BRM-OTF precum si de 

proceduri care sa asigure ca Sistemele de back office ale 

Participantului asigură evidența corecta a operațiunilor cu instrumente 

financiare efectuate in cadrul BRM-OTF;  

f) sa efectueze testele de conformitate reglementate de prevederile 

Articolul (60), alin.(4) din prezentul Regulament si in acord cu 

precizările tehnice, aprobăte de către CA al SSIF BRM, notificate 

A.S.F. si publicate pe website-ul SSIF BRM cu cel puțin 5 zile 

lucratoare inainte de data intrării in vigoare a acestora;   

g) in cazul Participanților financiari rezidenți, sa aiba cel puțin 2 persoane 

fizice care îndelinesc cerințele si condițiile menționate la art.4 si 

respectiv art.5, 6 sau 7 după caz, din Regulamentul nr. 14 din 4 

decembrie 2018 privind prestarea de servicii si activităţi de investiţii 

în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare si al 

instituţiilor de credit, care sa acceseze platforma de tranzacționare a 

BRM-OTF, persoane care au promovat cursurile organizate de SSIF 

BRM. In cazul Participanților financiari nerezidenți, sa prezinte 

dovada existentei in cadrul societatii a cel puțin 2 persoane fizice care 

au promovat cursurile organizate de SSIF BRM; 

h) sa achite tariful de dobandire a calității de Participant in cadrul BRM-

OTF; 

i) sa nu aiba restante financiare fata de SSIF BRM; 

j) sa desemneze cel puțin 2 persoane care vor reprezenta Participantul in 

relatia cu SSIF BRM. 

2) In mod suplimentar fata de prevederile alin. (1), Participantul va declara pe 

proprie răspundere ca: 

a) dispune de mecanisme adecvate de control al riscului, care sa 

impiedice activităţi de tranzacționare care ar putea genera riscuri 
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pentru Participant sau BRM-OTF, care ar putea genera sau ar putea 

contribui la funcționarea dezordonată a Pieței sau care ar putea încălca 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 sau prevederile prezentului 

Regulament; 

b) dispune de Sisteme eficiente si de mecanisme de control al riscului 

adecvate activităţilor pe care le desfăşoară pentru a avea garanţia că 

Sistemele sale de tranzacționare sunt reziliente si au capacitatea 

suficientă, astfel incat sa nu poata genera sau contribui la 

disfuncţionalităţi ale pieţei;   

c) dispune de mecanisme de securitate solide desținăte să garanteze 

securitatea mijloacelor de transmitere a Informațiilor, să reducă la 

minimum riscul de corupere a datelor si de acces neautorizat si să 

prevină scurgerile de Informații, menţinând în permanenţă 

confidenţialitatea datelor;  

d) dispune de proceduri specifice pentru aplicarea functionalitatii de 

anulare ordine („kill functionality”). 

3) Admiterea ca Participant nefinanciar in cadrul BRM-OTF a unei entitati de 

tipul celor menționate la Articolul (47), alin.(2) se realizează in baza Deciziei 

CA, sub conditia îndeplinirii urmatoarelor cerințe: 

a) sa încheie cu SSIF BRM un Contract de tranzacționare in cadrul BRM-

OTF; 

b) sa faca dovada deținerii unui cod valabil LEI (Legal Entity Identifier); 

c) sa dispuna de o dotare tehnica si Sisteme de comunicătii 

corespunzatoare conectarii la Sistemul electronic de tranzacționare al 

BRM-OTF, care sa respecte cerințele adoptate de CA al SSIF BRM 

pentru conectarea la Sistem;  

d) sa dispuna de Sisteme si programe informatice pentru evidența si 

gestionarea tranzacțiilor încheiat e in cadrul BRM-OTF precum si 

proceduri care sa asigure ca Sistemele de back office ale 

Participantului asigură evidența corecta a operațiunilor cu instrumente 

financiare efectuate in cadrul BRM-OTF;  

e) sa efectueze testele de conformitate reglementate de prevederile 

Articolul (60), alin.(4) din prezentul Regulament si in acord cu 
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precizările tehnice, aprobate de către CA al SSIF BRM, notificate 

A.S.F. SI publicate pe website-ul SSIF BRM cu cel puțin 5 zile 

lucratoare inainte de data intrării in vigoare a acestora;   

f) sa existe in cadrul societatii cel puțin 2 persoane care dețin suficiente 

cunostinte in legătură cu activitatile prestate de entitate in cadrul 

BRM-OTF si care au promovat cursurile organizate de SSIF BRM; 

g) sa achite tariful de dobandire a calității de Participant in cadrul BRM-

OTF; 

h) sa nu aiba restante financiare fata de SSIF BRM; 

i) sa isi asume prin declaratia pe propria răspundere a reprezentantului 

legal respectarea prevederilor legale incidente activității prestate in 

cadrul BRM-OTF, inclusiv respectarea Obligațiilor de 

notificare/raportare către A.S.F., după caz; 

j) sa desemneze cel puțin 2 persoane care vor reprezenta Participantul in 

relatia cu SSIF BRM. 

 

Articolul (51)  

In vederea dobândirii calității de Participant in cadrul BRM-OTF, entitatea 

solicitanta trebuie sa prezinte SSIF BRM o Cerere de acces la tranzacționare 

precum si următoarele documente, după caz:  

a) in cazul Participanților financiari, copia deciziei de autorizare emisa de 

A.S.F., Banca Nationala a Romaniei sau de către autoritatea 

competența din statul membru precum si dovada inscrierii in Registrul 

public tinut de A.S.F.;  

b) in cazul Participanților financiari rezidenți, pentru persoanele care 

urmeaza sa acceseze platforma de tranzacționare a BRM-OTF, copii 

ale documentelor de identitate, precum si certificarea faptului că 

îndelinesc cerințele si condițiile menționate la art.4 si respectiv art.5, 6 

sau 7 după caz, din Regulamentul nr. 14 din 4 decembrie 2018 privind 

prestarea de servicii si activităţi de investiţii în numele societăţilor de 

servicii de investiţii financiare si al instituţiilor de credit;  
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c) dovada promovarii de cel puțin 2 persoane a cursurilor organizate de 

SSIF BRM in legătură cu accesul si utilizarea platformei electronice de 

tranzacționare; 

d) dovada ca dispune de o dotare tehnica si Sisteme de comunicătii 

corespunzatoare conectarii acestuia la Sistemul electronic de 

tranzacționare al BRM-OTF, care respecta cerințele adoptate de CA al 

SSIF BRM;  

e) lista persoanelor de legătură in relatia cu SSIF BRM, aria de 

competența a acestora si specimenele de semnaturi; 

f) in cazul Participanților financiari - documente aferente dreptului 

Participantului de a tranzactiona pe cont propriu;  

g) orice alte documente conSIderate necesare de către SSIF BRM in 

vederea acordarii calității de Participant la Sistemul BRM-OTF. 

 

Articolul (52)  

CA al SSIF BRM decide cu privire la admiterea sau neadmiterea in calitate de 

Participant unei entitati solicitante in cadrul BRM-OTF. 

 

Articolul (53)  

1) In termen de 15 zile de la primirea documentatiei de admitere, 

Departamentul Participanți verifica existenta tuturor documentelor si 

Informațiilor transmise de entitatea solicitanta, analizeaza conținutul acestora 

in raport cu Condițiile de admitere.   

2) In situatia in care toate documentele si formalitatile prevăzute de prezentul 

Regulament sunt furnizate / îndeplinite de către entitatea solicitanta, 

Departamentul Participanți inainteaza către CA al SSIF BRM un referat, care 

sa conțină concluziile si propunerea referitoare la admiterea in calitate de 

Participant.  

3) In situatia in care documentele si formalitatile prevăzute de prezentul 

Regulament nu sunt complete, Departamentul Participanți va acorda entitatii 

solicitante un termen de maxim 5 zile lucratoare pentru completarea 

documentatiei. In cazul in care la expirarea acestui termen, documentația este 

inca incompleta, Departamentul Participanți inainteaza către CA al SSIF 
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BRM un referat, care sa conțină concluziile si propunerea referitoare la 

respingerea admiterii in calitate de Participant.   

4) In situatia îndeplinirii tuturor Condițiilor necesare, CA al SSIF BRM emite 

Decizia de acordare a calității de Participant in cadrul BRM-OTF, care va 

mentiona si deciziile de admitere ale traderilor autorizați sa acceseze 

Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF.  

5) CA al SSIF BRM va respinge cererea de admitere in situatia in care 

considera ca solicitantul nu îndeplinește toate Condițiile de acces in cadrul 

BRM-OTF si va instiinta in scris entitatea solicitanta asupra deciziei de 

respingere si a motivelor care au stat la baza respingerii.  

 

Articolul (54)  

De la data emiterii Deciziei de admitere a Participantului in cadrul BRM-OTF 

acesta dobandeste si dreptul de acces la Sistemul electronic de tranzacționare in 

cadrul BRM-OTF.  

 

Articolul (55)  

Dreptul de acces la Sistemul electronic de tranzacționare este acordat 

Participantului impreuna cu credentialele de acces la Sistem pentru traderii 

autorizați sa acceseze si sa utilizeze Sistemul de tranzacționare BRM-OTF. 

 

Articolul (56)  

1) Deciziile menționate la Articolul (53) se comunică in scris Participantului, iar 

Informațiile din acestea sunt înscrise in Registrul „Participanți” si publicate 

pe website-ul SSIF BRM.   

2) Cate un exemplar original al Deciziilor, semnate de reprezentantul legal al 

SSIF BRM, este transmis către Participant. 

 

Articolul (57)  

1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k) din Regulamentul (UE) 

nr.824/2016, SSIF BRM va notifica A.S.F. lista Participanţilor BRM-OTF 

înaintea începerii tranzacţionării în cadrul BRM-OTF, dar nu mai târziu de 3 

luni de la data aprobării constituirii acestuia. 
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2) SSIF BRM va notifica A.S.F. admiterea unui Participant în cadrul BRM-OTF 

în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data decizie de admitere. 

 

B – Drepturi SI Obligății ale Participanților 

 

Articolul (58)  

1) Participanții financiari au obligatia sa respecte cerințele menționate in 

Articolul (50), alin.(1), lit.a)-f), i) si j) după caz, si alin.(2) pe toata durata 

deținerii calității de Participant. 

2) Participanții nefinanciari au obligatia sa respecte cerințele menționate in 

articolul (50), alin.(3), lit.a)-d), g) si h) după caz, pe toata durata deținerii 

calității de Participant. 

3) SSIF BRM isi rezerva dreptul de a refuza unui Participant posibilitatea de a 

utiliza interfață de acces, dacă nu sunt îndeplinite cerințele impuse sau dacă o 

astfel de utilizare induce risc in ceea ce privește funcționarea ordonată a 

BRM-OTF. Exercitarea dreptului de a refuza unui Participant posibilitatea de 

a utiliza interfață de acces va fi notificată Participantului SI A.S.F. impreuna 

cu motivele care au stat la baza refuzului.  

4) Participanții au dreptul să tranzacționeze exclusiv în nume propriu, 

instrumente financiare admise la tranzacționare în cadrul BRM-OTF, 

folosind Aplicația client pusă la dispoziție de SSIF BRM. 

5) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (4), Participanții pot sesiza și 

solicita sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul SSIF BRM, în 

Condițiile Legii nr.126/2018, a reglementărilor A.S.F. incidente, a 

reglementărilor europene aplicabile emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE 

și a prezentului Regulament. 

 

Articolul (59)  

Toți Participanții BRM-OTF beneficiază de aceleași drepturi, au aceleași Obligații 

în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul acesteia și au acces nediscriminatoriu 

la Sistemul de tranzacționare și la Informațiile de tranzacționare puse la dispoziție 

de către SSIF BRM. 
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Articolul (60)  

1) Participanții BRM-OTF au următoarele Obligații: 

(i) să tranzacționeze cu buna credință și seriozitate; 

(ii) să desfășoare activitatea de tranzacționare cu respectarea prezentului 

Regulament și a prevederilor Legii nr.126/2018, a reglementărilor 

A.S.F. incidente și ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 și ale 

reglementărilor emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE; 

(iii) să pună la dispoziție în urma solicitarilor în scris din partea SSIF 

BRM documentele referitoare la activitatea desfășurată, precum și 

alte Informații referitoare la directori, membri C.A., salariati, 

persoanele menționate la Articolul (50), alin.(1), lit.(h) și la Articolul 

(50), alin.(1), lit.(k) din prezentul Regulament; 

(iv) să asigure păstrarea confidențialității și utilizării exclusiv personale a 

parolelor de acces la platforma de tranzacționare; 

(v) să nu încheie tranzacții altfel decât prin intermediul persoanelor 

abilitate potrivit prezentului Regulament; 

(vi) să informeze SSIF BRM imediat cu privire la orice hotărâre, decizie 

sau eveniment care i-ar putea afecta dreptul de tranzacționare sau 

calitatea de Participant precum și cu privire la orice schimbări 

intervenite asupra Condițiilor sau documentelor care au stat la baza 

admiterii ca Participant pe BRM-OTF; 

(vii) să achite toate taxele, comisioanele și alte Obligații de natura 

Financiară aferente tranzactionarii și calității de Participant; 

(viii) să nu efectueze operațiuni de tipul celor care se încadrează în 

categoria celor de abuz de Piață ori practici frauduloase; 

(ix) să respecte prevederile prezentului Regulament, prevederile Legii 

nr.126/2018, prevederile reglementărilor A.S.F. incidente, ale 

Regulamentului 600/2014 si ale reglementărilor europene aplicabile 

emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE. 

2) Personalul angajat al Participanților va respecta cerințele prudentiale și 

normele de conduită referitoare la desfășurarea de servicii și activități de 
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investiții, stabilite prin reglementările A.S.F. și/sau ale autorității competente 

din statul membru de origine, după caz. 

3) Participanții nerezidenți la Sistemul organizat de tranzacționare beneficiază 

de aceleași drepturi și Obligații ca Participanții rezidenți, așa cum acestea 

sunt reglementate prin prezentul Regulament și prin legislația  în vigoare. 

4) Participanții BRM-OTF vor efectua teste de conformitate înainte de 

implementarea sau actualizarea semnificativă a modulului sau 

platformei/interfeței de acces la Sistemul BRM-OTF. BRM-OTF va pune în 

acest sens la dispoziția Participanților un mediu de testare, distinct de mediul 

de producție. 

5) Participanții BRM-OTF sunt de asemenea obligați ca pe toata perioada cât 

dețin această calitate: 

a) să transmită Informațiile necesare pentru a permite asocierea dintre 

conținutul ordinelor și Informațiile necesare pentru a asigura 

completitudinea înregistrarilor solicitate prin Regulamentul Delegat nr. 

2017/580/UE; 

b) să dispună de mecanisme de control adecvate pentru a asigura 

corectitudinea și completitudinea Informațiilor referitoare la ordine și 

pentru asocierea Informațiilor, conform lit. a). 

6) Participanții vor fi răspunzători în ceea ce privește interacțiunea cu Sistemele 

BRM-OTF legat de operațiunile efectuate, inclusiv ordinele transmise, 

conținutul, precum și impactul asupra Sistemelor BRM-OTF. 

7) Participanții vor comunică BRM-OTF, în scris, cu maximă urgență:  

a) orice modificari intervenite în Informațiile furnizate la acordarea 

calității de Participant în cadrul BRM-OTF;  

b) orice schimbări intervenite în Condițiile inițiale de autorizare ale 

societății de către A.S.F./ autoritatea competentă din statul membru de 

origine, sau de înscriere în Registrul A.S.F., după caz;  

c) orice modificări semnificative în ceea ce privește structura 

organizatorică a societății;  

d) deschiderea, închiderea sau blocarea conturilor bancare utilizate în 

relația cu BRM-OTF;  
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e) introducerea unor acțiuni în justiție de către societatea Participantă sau 

primirea citației, în cazul introducerii acțiunilor de către alte persoane 

fizice sau juridice împotriva societății Participante, a membrilor CA, a 

directorilor, a oricărui angajat al societății, al carei obiect vizează 

aspecte ale activității societății relevante sau cu impact asupra calității 

de Participant în cadrul BRM-OTF. 

 

SECȚIUNEA 3 - Cerințe operaționale pentru decontarea tranzacțiilor cu 

instrumente financiare în cadrul BRM-OTF 

 

Articolul (61)  

1) După încheierea unei tranzacții cu instrumente financiare, aceasta devine 

irevocabilă. 

2) Fiecare Participant este responsabil de decontarea tranzacțiilor executate în 

cadrul BRM-OTF.  

3) Fiecare Participant trebuie să se asigure că are capacitatea legala și de 

reglementare de a deconta tranzacțiile în mod corespunzător. SSIF BRM va 

furniza fiecărui Participant detaliile fiecărei tranzacții efectuate în cadrul 

BRM-OTF pentru a facilita decontarea rapida a tranzacțiilor de către 

Participanți.  

4) SSIF BRM nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio prețentie, pierdere, 

daună sau cheltuieli în situația nedecontării tranzacțiilor înregistrate în 

Sistemul de tranzacționare al BRM-OTF. Dacă o tranzacție este invalidată 

pentru motive imputabile unui Participant, BRM-OTF își rezervă dreptul de 

aplica sancțiuni în acord cu prevederile prezentului Regulament și în acord 

cu prevederile Contractului de tranzacționare încheiat cu Participantul. BRM-

OTF va face publice pe pagina web proprie toate anulările de tranzacții și va 

notifica în mod corespunzător A.S.F. cu privire la toate tranzacțiile invalidate.  

5) Părțile își asumă îndeplinirea Obligațiilor post-tranzacționare pentru a 

asigură efectuarea corespunzătoare a înregistrărilor necesare în Registrul de 

tranzacții al Uniunii Europene (EUTL), în acord cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2018/208 al Comisiei din 12 februarie 2018 de 
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modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 de creare a registrului 

Uniunii, Registrul Uniunii și Registrul de tranzacții al Uniunii Europene 

(EUTL). 

 

 

Articolul (62)  

Data limită de decontare pentru tranzacțiile cu instrumente financiare încheiate în 

cadrul BRM-OTF este cea menționată în precizările tehnice emise în aplicarea 

prezentului regulament aprobate de către CA al SSIF BRM, puse la dispoziția 

participanților de către SSIF BRM, pe website-ul propriu. 

 

SECȚIUNEA 4 - Condiții de suspendare/retragere a calității de Participant din 

cadrul BRM-OTF 

A - Suspendarea calității de Participant 

Articolul (63)  

1) Suspendarea autorizației de funcționare a unui Participant financiar rezident 

de către ASF atrage suspendarea calității sale de Participant în cadrul BRM-

OTF, respectiv suspendarea dreptului de tranzacționare în cadrul BRM-OTF, 

suspendarea producându-și efecte de drept, fara nicio notificare prealabilă 

din partea SSIF BRM sau a unei terțe părți, începând cu data publicării 

Deciziei emise de A.S.F./B.N.R. sau o alta autoritate competentă și până la 

data încetării respectivei suspendări.  

2) În scopul ridicării de către SSIF BRM a măsurii suspendării luate cu privire 

la un Participant, acesta trebuie să notifice SSIF BRM actul individual emis 

de A.S.F./B.N.R. sau o altă autoritate competența referitor la încetarea 

suspendării. 

 

Articolul (64)  

DISPOZIȚIILE Articolului (63) se aplică în mod corespunzător și Participanților 

financiari nerezidenți cu privire la care autoritatile competente din statul de origine 

au emis acte de suspendare a autorizației de funcționare precum și în cazul 
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Participanților nefinanciari, în situația în care intervine o decizie de deschidere a 

procedurii insolvenței sau orice alt eveniment de reorganizare sau lichidare 

echivalent. 

 

 

Articolul (65)  

Suspendarea calității de Participant la Sistemul organizat de tranzacționare poate fi 

dispusă de către Directorii SSIF BRM pentru o perioada de până la 60 de zile la 

propunerea Departamentului Participanți sau a Departamentului Monitorizare și 

Raportare în următoarele situații: 

a) Participantul nu mai îndeplinește Condițiile care au stat la baza 

deciziei de admitere în cadrul BRM-OTF; 

b) Participantul încalcă în mod repetat sau grav normele prezentului 

Regulament sau ale cadrului legal și regulamentar general pe o 

perioadă de două luni de zile; 

c) neplata taxelor și comisioanelor datorate SSIF BRM pe o perioadă mai 

mare de 45 de zile de la scadență – până la plata restanțelor. 

 

Articolul (66)  

1) Decizia de suspendare a calității de Participant este emisă de către Directorii 

SSIF BRM și indică fapta comisă sau situația apărută, data săvârșirii sau 

apariției cauzei, precum și modalitatea și termenul de contestare a deciziei. În 

cazul în care se constată încălcări repetate acestea sunt precizate în aceleași 

condiții în decizie. 

2) Decizia de suspendare precizează data de la care intră în vigoare suspendarea 

precum și durata acesteia. 

 

Articolul (67)  

1) Decizia de suspendare își produce efectele de la data menționată în cuprinsul 

acesteia și se comunică Participantului vizat la data emiterii deciziei. 

2) Decizia de suspendare a unui Participant se comunică A.S.F în termen de 

maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de suspendare. 
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3) Suspendarea calității de Participant în cadrul BRM-OTF constă în ridicarea 

imediată a dreptului de a introduce/modifica ordine sau de a încheia 

tranzacții, acesta având doar dreptul de conectare și de vizualizare a 

Sistemului de tranzacționare BRM-OTF. Orice ordine ale Participantului, a 

cărui calitate a fost suspendată, rămase active în Piață vor fi anulate de către 

BRM-OTF, la data la care decizia de suspendare devine efectivă. 

4) Decizia de suspendare a calității de Participant poate fi contestată de 

persoana interesată în Condițiile prezentului Regulament în 5 zile de la data 

comunicării Deciziei emisă de CA al SSIF BRM. 

 

Articolul (68)  

1) Suspendarea calității de Participant încetează: 

(i) când este admisă contestația formulată împotriva deciziei de 

suspendare; 

(ii) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea; 

(iii) când dispare cauza care a condus la suspendare; 

(iv) la expirarea perioadei ințiale de suspendare, dacă Directorii SSIF 

BRM nu decid prelungirea acesteia pe o perioadă de încă maxim 60 

de zile.  

2) Încetarea suspendării va fi dispusă printr-o decizie a Directorilor SSIF BRM, 

decizie care va conține prevederi cu privire la încetarea efectelor deciziei de 

suspendare SI care va fi notificată in mod corespunzător Participantului. 

B - Retragerea calității de Participant  

Articolul (69)   

Retragerea calității de Participant din cadrul BRM-OTF se face prin decizia CA al 

SSIF BRM în următoarele situații: 

a) La cererea Participantului;  

b) A.S.F./Banca Națională a României sau autoritatea competentă din 

statul membru retrage autorizația Participantului, sau Participantul este 

radiat din Registrul public al A.S.F.; 

c) Participantul nu a început activitatea de tranzacționare în termen de 12 

luni de la data admiterii în cadrul BRM-OTF; 
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d) La expirarea perioadei de suspendare a Participantului, acesta nu face 

dovada înlăturării cauzelor care au condus la suspendare; 

e) SSIF BRM constată ca Participantul a fost admis pe baza unor 

informații false sau care au indus în eroare; 

f) Participantul a încălcat în mod repetat regulile de tranzacționare din 

prezentul Regulament, clauzele contractuale sau alte norme incidente 

activității sale în cadrul BRM-OTF și măsura suspendării calității de 

Participant este considerata insuficientă; 

g) Participantul a savârșit o faptă sau a creat un context care ar trebui să 

atragă măsura disciplinară a suspendării calității de Participant a treia 

oara in decurs de un an; 

h) Participantul nu a achitat taxele și comisioanele datorate SSIF BRM 

până la expirarea perioadei de suspendare dispusă în Condițiile din 

prezentul Regulament. 

 

Articolul (70)  

1) Participantul care dorește să renunțe la această calitate în Condițiile 

Articolului (69), lit. a) informează în scris SSIF BRM cu privire la intenția 

sa, cu respectarea termenilor și condițiilor prevăzute în contractul încheiat  cu 

SSIF BRM. 

2) Retragerea calității de Participant în Condițiile Articolului (69), lit.a) este 

condiționată de achitarea prealabilă a tuturor taxelor comisioanelor și 

penalităților datorate către SSIF BRM și de finalizarea tuturor operațiunilor 

de Piață în legătură cu BRM-OTF aflate în derulare. 

 

Articolul (71)  

1) Directorii SSIF BRM iau act de cererea Participantului și o supun aprobării 

CA al SSIF BRM care emite o decizie motivată cu privire la retragerea 

calității de Participant.  

2) De asemenea, în situația în care Directorii SSIF BRM constată îndeplinirea 

Condițiilor de retragere a calității de Participant menționate la Articolul (69), 

supun aprobării CA al SSIF BRM propunerea motivată de retragere a 

calitățiii de Participant. 
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3) Calitatea de Participant încetează la momentul prevăzut în decizia de 

retragere. 

4) Decizia de retragere a calității de Participant se comunică Participantului în 

cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data 

adoptării deciziei. 

5) Decizia de retragere a calității de Participant, indiferent de motivele care au 

dus la adoptarea acesteia se comunică A.S.F., și Autorității competente din 

țara de origine a Participantului, după caz.  

 

Articolul (72)  

1) Ca urmare a încetării calității de Participant, Departamentul Participanți al 

SSIF BRM face mențiunile necesare în Registrul Participanților. 

2) De asemenea, SSIF BRM retrage credențialele de acces acordate 

Participantului de la data indicată în decizia de retragere emisă de CA al SSIF 

BRM. 

3) SSIF BRM va notifica A.S.F. retragerea calității de Participant din cadrul 

BRM-OTF în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data deciziei de 

retragere a calității de Participant. 

4) Decizia de retragere a calității de Participant poate fi contestată de Participant 

în termen de 5 zile de la data comunicării Deciziei de retragere emisă de CA 

al SSIF BRM. 

 

Articolul (73)  

Redobândirea calității de Participant în cadrul BRM-OTF se face prin reluarea 

procedurii menționate la SECȚIUNEA 2 din prezentul Capitol sau ca urmare a 

deciziei CA al SSIF BRM în urma admiterii contestației formulate de către 

Participant împotriva deciziei de retragere.  

 

Articolul (74)  

Entitatea care a pierdut calitatea de Participant prin retragere datorează SSIF BRM 

toate taxele și comisioanele generate de activitatea sa și neachitate până la data 

efectivă a retragerii. 
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CAPITOLUL 6 –INSTRUMENTELE FINANCIARE ADMISE LA 

TRANZACȚIONARE ÎN CADRUL BRM-OTF 

SECȚIUNEA 1 - Considerații generale referitoare la instrumentele financiare 

admise la tranzacționare în cadrul BRM-OTF 

 

 

Articolul (75)  

1) CA al SSIF BRM, la propunerea Directorilor SSIF BRM, poate extinde sau 

restrânge sfera instrumentelor financiare admise la tranzacționare, cu 

modificarea corespunzătoare a prezentului Regulament și autorizarea 

prealabilă a acestor modificări de către A.S.F. 

 

Articolul (76)  

Înainte de începerea tranzacționării unui instrument financiar, SSIF BRM publică 

pe website-ul propriu, cel puțin următoarele informații:  

a) elementele caracteristice ale instrumentelor financiare;  

b) data începerii tranzacționării;  

c) data de la care se aplică elementele caracteristice ale instrumentelor 

financiare menționate la lit.a), în situația unor modificări ulterioare a 

oricăreia dintre aceste informații. 

 

SECȚIUNEA 2 - Tipuri de instrumente financiare și condiționări in legătură 

cu tranzacționarea acestora 

 

Articolul (77)  

In cadrul BRM-OTF vor fi admise la tranzacționare Certificate de emisii definite 

conform prevederilor Articolului (4) din prezentul Regulament. 
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Articolul (78)  

Atunci când, datorită unor evenimente speciale, se atinge limita maximă de variație 

admisă pentru un instrument financiar admis la tranzacționare în cadrul BRM-OTF, 

Directorii SSIF BRM pot suspenda pe termen determinat tranzacționarea pentru 

instrumentul respectiv, în Condițiile Articolului (87), sau poate stabili noi limite 

maxime de variație, in Condițiile Articolului (18) din prezentul Regulament.  

 

Articolul (79)  

1) Directorii SSIF BRM pot decide suspendarea de la tranzacționare a unui 

instrument financiar admis la tranzacționare în cadrul BRM-OTF în 

următoarele situații: 

(i) nu se poate menține o Piață ordonată pentru respectivul instrument; 

(ii) intervine o cerere de suspendare de la A.S.F.; 

(iii) intervin disfuncționalități tehnice în funcționarea Sistemului de 

tranzacționare al BRM-OTF, de natură sa reclame suspendarea. 

2) Decizia privind suspendarea de la TRANZACȚIONARE a unui instrument 

financiar este comunicătă A.S.F., notificată tuturor Participanților, SI 

publicăta pe website-ul SSIF BRM. 

 

Articolul (80)  

1) Reluarea tranzacționării unui instrument financiar este anunțată pe website-ul 

SSIF BRM cu cel puțin o jumătate de oră înainte de a deveni efectivă. 

2) Suspendarea de la tranzacționare a unui instrument financiar încetează odată 

cu cauza care a generat-o. 

 

Articolul (81)  

CA al SSIF BRM poate decide retragerea de la tranzacționare a unui instrument 

financiar în următoarele cazuri: 

(i) nu se încheie tranzacții timp de 6 luni consecutiv cu respectivul 

instrument financiar; 

(ii) la solicitarea A.S.F. – în cazul instrumentelor financiare; 

(iii) în cazul unei suspendări mai mari de 3 luni sau a unor suspendări 

repetate în interval de 3 luni consecutiv. 
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Articolul (82)  

În cazul retragerii de la tranzacționare a unui instrument financiar, orice ordine 

rămase active în Piață pe instrumentul retras de la tranzacționare vor fi anulate de 

către BRM-OTF după închiderea ședinței de tranzacționare anterioare celei în care 

retragerea de la tranzacționare devine efectivă. 

 

SECȚIUNEA 3 - Caracterul discreționar al executării ordinelor în cadrul 

BRM-OTF și principiul best execution  

 

Articolul (83)  

1) Executarea ordinelor în cadrul BRM-OTF se desfășoară în mod discreționar. 

2) BRM-OTF ia decizii în mod discreționar numai întruna sau în ambele dintre 

următoarele circumstanțe: (a) în cazul în care decide să plaseze sau să retragă 

un ordin de pe SOT pe care îl administrează (“discreția cu privire la ordine”); 

(b) în cazul în care decide să nu coreleze un anumit ordin al unui Participant 

cu alte ordine disponibile în Sistem la un moment dat (“discreția cu privire la 

execuție”), cu condiţia ca această să fie în conformitate cu instrucţiunile 

specifice primite din partea unui Participant și cu Obligațiile sale în 

conformitate cu art. 91-94 din cuprinsul Legii 126/2018. 

3) Pentru a asigura că exercitarea discreției în cadrul BRM-OTF nu este 

discriminatorie, BRM-OTF stabilește o serie de criterii care ghidează 

exercitarea discreției în introducerea sau execuția ordinelor, criterii pe care le 

va aplica în mod continuu. Aceste criterii se pot referi la anumite aspecte 

caracteristice Participanților (de exemplu reputația Participanților) sau 

anumite aspecte caracteristice instrumentelor financiare tranzacționate 

(lichiditatea sau frecvența de tranzacționare).  

4) Discreția la nivel de ordine introduse în Sistem nu se va putea exercita “ordin 

cu ordin”.  

5) Exercitarea discreției atât la nivel de execuție, cât și la nivel de ordine 

introduse în Sistem se va face prin utilizarea unor mecanisme automatizate 

ale Sistemului de tranzacționare ale BRM-OTF. În acest caz, algoritmii 
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utilizați vor ține seama de criteriile menționate la alin.(3) de mai sus și 

detaliate în cuprinsul Articolului (84) din prezentul Regulament. 

6) Exercitarea discreției în acord cu prevederile prezentei secțiuni se va face cu 

luarea în considerare a principiilor best execution și prevederilor politicii 

SSIF BRM de executare a ordinelor. 

7) Politica SSIF BRM de executare a ordinelor este pusă la dispoziția 

Participanților de către SSIF BRM, pe website-ul propriu. 

 

Articolul (84)  

1) Criteriile care ghidează exercitarea discreției în introducerea sau execuția 

ordinelor în conformitate cu prevederile Articolului (83), alin.(3) din 

prezentul regulament, sunt următoarele: 

2) Pentru încheierea tranzacțiilor în cadrul BRM-OTF prin utilizarea unor 

mecanisme automatizate ale Sistemului de tranzacționare ale BRM-OTF 

fiecare ordin de tranzacționare va fi validat prin raportare la codul unic de 

identificare al Participanților, astfel încât corelarea ordinelor de 

tranzacționare (matching-ul) va urmări ca Participanții parte în tranzacție să 

fie Participanți agreați în cadrul unei liste de Participanți reciproc agreați, 

lista denumită în continuare white-list.  

3) Astfel, în condițiile în care Participantul X nu este declarat de Participantul Y 

ca Participant agreat, niciun ordin emis de Participantul X nu va fi corelat cu 

un ordin emis de Participantul Y. Includerea sau excluderea unui Participant 

în white-list are la baza exclusiv criterii nediscriminatorii care pot viza: 

nivelul garanțiilor pre-agreate între Participanți (cum ar fi valoarea maximă a 

expunerii financiare pe care un Participant și-o poate asuma vis-a-vis de 

garanțiile pre-agreate contractual cu un alt Participant, față de ordinele  

tranzacțiile înregistrate deja în Sistemul de tranzacționare), reputația și 

istoricul de tranzacționare al unui Participant, evitarea unor conflicte de 

interese sau alte criterii obiective justificate.  

4) SSIF BRM nu intervine în procesul de post-tranzacționare, finalitatea 

decontării tranzacțiilor fiind asigurată exclusiv în temeiul white-list-ului 

actualizat în mod continuu, prin grija Participanților la activitatea de 

tranzacționare.  
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5) Responsabilitatea actualizării este strict în sarcina Participanților, care pot 

notifica SSIF BRM, actualizarea white-list-ului, inclusiv în cursul unei 

sedințe de tranzacționare, însa nu mai tarziu de 30 de minute anterior 

momentului de la care ar urma să se aplice actualizarea.  

6) În conformitate cu prevederile prezentului regulament, SSIF BRM urmărește 

asigurarea Condițiilor pentru o decontare ordonată a tranzacțiilor încheiat e 

in cadrul BRM-OTF prin promovarea unui comportament adecvat de post-

TRANZACȚIONARE al Participanților BRM-OTF, inclusiv prin 

reglementarea de sancțiuni pentru generarea unor incidente de decontare sau 

pentru încălcarea unor prevederi ale prezentului regulament, indiferent dacă 

aceasta generează sau nu incidente de decontare. 

7) CA al SSIF BRM va emite Precizări tehnice prin care va fi detaliată 

funcționarea mecanismului de white-list.  

 

SECȚIUNEA 4 - Obligații de transparență pre și post tranzacționare ale BRM 

în cazul instrumentelor financiare admise la tranzacționare 

 

Articolul (85)  

1) SSIF BRM va face publice pe website-ul propriu, în mod continuu în timpul 

programului normal de tranzacționare, pentru fiecare instrument financiar 

admis la tranzacționare, prețurile curente de cumpărare și de vânzare, 

numărul agregat de ordine și volumul pe care le reprezintă la fiecare nivel de 

preț, cel puțin pentru cele mai bune cinci niveluri ale prețului pentru cerere și  

ofertă.  

2) SSIF BRM va face publice pe website-ul propriu prețul, volumul și 

momentul tranzacțiilor cu instrumente financiare executate în cadrul 

Sistemului sau, pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, în timp real.  

 

Articolul (86)  

SSIF BRM în calitate de administrator al BRM-OTF pune la dispoziția publicului și 

Participanților săi informațiile menționate la Articolul (85) în mod continuu, în 

timpul programului normal de tranzacționare. 
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Articolul (87)  

Informațiile și detaliile menționate la Articolul (85) sunt disponibile publicului 

dezagregat pe date pretranzacționare și posttranzacționare si pe cât posibil din punct 

de vedere tehnic, în timp real, pe website-ul propriu al SSIF BRM, și în timp real în 

cadrul Aplicației client. 

 

Articolul (88)  

1) SSIF BRM își rezervă dreptul ca, în baza deciziei CA al SSIF BRM, să 

furnizeze în timp real către public informațiile menționate la Articolul (85), 

fie în mod gratuit, fie în Condiții comerciale rezonabile, în acord cu 

prevederile REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/567 de completare 

a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea 

portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra 

produselor și pozițiile, această decizie urmând a fi adusă în mod 

corespunzător la cunoștința publicului.  

2) În orice caz, SSIF BRM va asigura și un acces nediscriminatoriu al 

publicului și Participanților la Informațiile menționate la Articolul (85). 
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CAPITOLUL 7 - PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR 

ȘI A FINANȚĂRII ACTELOR DE TERORISM, DETECTAREA ABUZULUI 

DE PIAȚĂ 

SECȚIUNEA 1 - Considerații generale privind monitorizarea 

 

Articolul (89)  

1) SSIF BRM, prin Departamentul Monitorizare și Raportare, asigură 

supravegherea BRM-OTF pentru a facilita o tranzacționare într-o manieră 

corectă și ordonată pentru Toți Participanții. 

2) SSIF BRM monitorizează prin intermediul Sistemului de tranzacționare al 

BRM-OTF  tranzacțiile încheiate de către Participanți pentru a identifica: 

a) nerespectarea prevederilor Legii nr.126/2018 si ale reglementărilor 

A.S.F. aplicabile; 

b) nerespectarea regulilor de tranzacționare ale BRM-OTF; 

c) practicile care ar putea implica abuzul pe Piață. 

 

Articolul (90)  

1) SSIF BRM monitorizează tranzacțiile încheiate în cadrul BRM-OTF inclusiv 

prin configurarea unor niveluri de alertă pentru parametri, cum ar fi: 

a) variația procentuală a prețului ultimei tranzacții a unui simbol, inclusiv 

prețul de închidere; 

b) volumul total zilnic tranzacționat pe un simbol; 

c) valoarea totală zilnică tranzacționată pe un simbol; 

2) Nivelurile de alertă prevăzute la alin.(1) se pot aplică per simbol și, după caz, 

segment de piață/piață, pe durata ședintelor de tranzacționare. 

3) SSIF BRM va putea actualiza nivelurile de monitorizare stabilite în baza 

comportamentului istoric al diferitelor categorii de instrumente financiare.  

4) Informațiile specificate la alin. (2) și (3) vor fi notificate public. 

 

Articolul (91)  
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Participanții pe Sistemul BRM-OTF sunt obligați să pună la dispoziția SSIF BRM 

toate documentele și informațiile aferente tranzacțiilor considerate suspecte în cel 

mai scurt timp de la primirea unei solicitari în acest sens.  

SECȚIUNEA 2 - Prevenirea Spălării Banilor și a Finanțării Actelor de 

Terorism 

 

Articolul (92)  

1) SSIF BRM și Participanții la BRM-OTF, prin structurile lor interne 

specializate, supraveghează tranzacțiile derulate cu privire la aspectele 

reglementate de dispozițiile Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, și a Regulamentului 

13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării 

banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare 

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

2) În aplicarea prevederilor legale referitoare la tranzacțiile care au la baza 

abuzul de Piață, SSIF BRM se obligă să pună la dispoziția ASF mijloacele 

tehnice și informaționale necesesare care să permita vizualizarea și 

înregistrarea tranzacțiilor efectuate în cadrul BRM-OTF. 

 

Articolul (93)  

SSIF BRM și Participanții la BRM-OTF au obligația să sesizeze Oficiul Național 

de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de fiecare dată când consideră ca o 

operațiune inițiată sau derulată pe Sistemul organizat BRM-OTF trezește 

suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism. 

 

Articolul (94)  

SSIF BRM desemnează din rândul salariaților săi persoane care să participe la 

programe de specializare în domeniul prevenirii spălării banilor și a finanțării 

actelor de terorism, sub directa îndrumare a instituțiilor publice cu atribuții în 

domeniu.  
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Articolul (95)  

Pentru corecta informare a investitorilor, SSIF BRM publică pe website-ul propriu 

legislația  în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. 

 

     

SECȚIUNEA 3 - Detectarea Abuzului de Piață 

 

Articolul (96)  

1) SSIF BRM supraveghează tranzacțiile derulate pentru prevenirea și 

detectarea abuzului de Piață, așa cum este acesta definit de Legea nr.24/2017 

și de Regulamentul UE nr.596/2014, respectiv utilizare abuzivă a 

informațiilor privilegiate, manipulare a pieței și divulgare neautorizată a 

informațiilor privilegiate. 

2) În contextul activităților de prevenire și detectare a abuzului de Piață, așa 

cum este acesta definit de Legea nr.24/2017 și de Regulamentul UE 

nr.596/2014, Participanții BRM-OTF trebuie să se asigure și să răspundă de 

respectarea cerințelor Legii nr.24/2017, a prevederilor Legii nr.126/2018 și a 

prevederilor prezentului regulament și să monitorizeze ordinele și tranzacțiile 

proprii pentru a identifica încălcările prevederile anterior menționate, 

Condițiile de tranzacționare de natură să afecteze Piață sau comportamentele 

care pot implica un abuz de piaţă și care vor fi raportate BRM–OTF și A.S.F.. 

3) SSIF BRM informează imediat A.S.F. cu privire la orice încălcare gravă a 

regulilor sale sau la orice eveniment intervenit în activitatea de tranzacționare 

de natură să afecteze funcționarea ordonată a pieței sau la orice conduită care 

poate sugera un comportament care este interzis în temeiul Regulamentului 

(UE) nr.596/2014 sau la disfuncționalitățile sistemului în legătură cu un 

instrument financiar. 

4) SSIF BRM transmite A.S.F., fără întarzieri nejustificate, informațiile 

prevăzute la alin. (2), în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate 

competentă a locului de tranzacționare în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului UE nr.596/2014 SI ale Legii nr.24/2017 și acordă acesteia tot 
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sprijinul necesar pentru investigarea posibilelor cazuri de abuz de piață 

comise în sistemele proprii sau prin intermediul acestora. 

 

 

 

Articolul (97)  

1) SSIF BRM asigură monitorizarea continuă a tuturor ordinelor introduse în 

sistemul de tranzacționare și a tuturor tranzacțiilor încheiate pentru detectarea 

abuzului de Piață sau a tentativei de abuz de Piață, pentru orice instrument 

financiar admis la tranzacționare, inclusiv prin utilizarea unor instrumente de 

genul celor menționate la Articolul (90) din prezentul Regulament.  

2) La sesizarea oricărui indiciu ca acestea s-ar fi produs, este notificată A.S.F. și 

se transmite acesteia, de urgență, un raport privind tranzacțiile și ordinele 

suspecte.  

 

Articolul (98)  

CA al SSIF BRM implementează mecanisme și stabilește și notifică ASF proceduri 

de monitorizare a Pieței cu privire la tranzacțiile cu instrumente financiare încheiate 

prin intermediul platformei de tranzacționare puse la dispoziție de către SSIF BRM.  

 

Articolul (99)  

1) Pentru detectarea ordinelor și a tranzacțiilor suspecte de abuz de Piață, BRM-

OTF utilizează după caz atât analiza umana, cât și cea informatică, capabilă 

să genereze alerte specifice pentru a identifica fluxul informațional existent, 

managementul informației și informațiile privilegiate la nivel de societate. 

2) La nivelul BRM-OTF vor fi elaborate proceduri privind restricțile impuse 

pentru prevenirea manipulării Pieței prin care sa fie asigurată: 

a) identificarea riscului apariției unor posibile abuzuri, respectiv a unor 

tentative de manipulare a pieței și utilizare a informațiilor privilegiate. 

b) definirea în mod clar a modalității de identificare și gestionare de către 

angajatii Departamentului Monitorizare și Raportare a unor potențiale 

abuzuri; 
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c) definirea cazurilor de tentativă de manipulare a Pieței și sancțiunile 

care se aplică în cazul depistării acestora; 

d) descrierea completă a Obligațiilor de raportare a tranzacțiilor; 

e) crearea unui Sistem care să asigure raportarea ad-hoc, neplanificată și 

raportarea periodică, planificată; 

f) definirea conținutului datelor raportate, canalele adecvate de raportare 

și momentul raportării; 

g) stabilirea măsurilor organizatorice și tehnice pentru transmiterea 

datelor/rapoartelor. 

3) BRM-OTF va sesiza de urgență A.S.F.  și, după caz, alte organe competente, 

cărora le sunt transmise toate documentele aferente respectivelor tranzacții 

atunci când există suspiciunea ca una sau mai multe operațiuni de Piață 

derulate pe BRM-OTF sunt considerate suspecte de către Departamentul 

Monitorizare și Raportare al SSIF BRM sau de către departamentele 

specializate ale Participanților financiari. 

 

Articolul (100)  

Informațiile cu privire la suspiciunile de abuz de Piață care au facut obiectul 

analizei specifice sunt arhivate și păstrate pe o perioada de cinci ani de către SSIF 

BRM. 
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CAPITOLUL 8 - REGIMUL SANCȚIUNILOR APLICATE ÎN CADRUL 

BRM-OTF. SOLUȚIONAREA  DISPUTELOR. 

 

Articolul (101)  

Prezentul titlu are ca obiect reglementarea modului în care sunt soluționate 

eventualele dispute între Participanții la tranzacționare si SSIF BRM în calitate de 

administrator al BMR-OTF. 

 

Articolul (102)  

SSIF BRM și Participanții vor încerca să rezolve orice dispute apărute pe cale 

amiabilă. 

 

Articolul (103)  

În cazul în care disputele intervenite între Participanți și SSIF BRM nu pot fi 

soluționate pe cale amiabilă, se va apela la procedura reglementată la Articolul 

(104) și respectiv Articolul (105). 

 

Articolul (104)  

1) În vederea soluționării disputei apărute, partea care are o prețentie 

patrimonială împotriva celeilalte încearcă SOLUȚIONAREA litigiului prin 

conciliere. 

2) În scopul arătat la alin.(1), reclamantul convoacă partea adversă, 

comunicăndu-i în scris prețentiile sale și temeiul lor legal; reclamantul 

atașează convocării toate înscrisurile în baza cărora își întemeiaza prețentiile.  

3) Data convocării pentru conciliere nu poate fi mai devreme de 10 zile de la 

data primirii actelor comunicate potrivit alin.(2). 
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4) Convocarea pentru conciliere și actele însoțitoare se transmit prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, prin înmânare sub semnatură de 

primire sau prin fax.  

5) Concilierea are loc la sediul SSIF BRM. La conciliere, părțile sunt 

reprezentate de reprezentatii lor legali și pot fi asistate de avocați sau experți.  

6) Rezultatul concilierii se consemnează într-un înscris care mentionează 

pozițiile părților și este semnat de toate persoanele prezente.  

7) În cazul în care disputa a fost soluționată amiabil la conciliere, procesul 

verbal reflectă modalitatea în care părțile au înteles să stingă litigiul existent 

între ele.  

8) Dacă pârâtul nu a dat curs convocării sau dacă părțile prezente nu au reușit să 

stingă de comun acord litigiul prin conciliere, reclamantul recurge la 

arbitrajul instituțional al Curtii de Arbitraj Comercial InterNațional de pe 

lângă Camera de Comerț și Industrie a României sau la instanțele competente 

de drept comun. 

 

Articolul (105)  

În cazul în care litigiile între Participanți și SSIF BRM sunt de natură 

nepatrimonială sau în cazul în care pentru litigiile patrimoniale nu poate fi atrasă 

competența materială a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă 

Camera de Comerț și Industrie a României, litigiile sunt soluționate de instanțele 

competente de drept comun.    

 

Articolul (106)  

Pentru litigiile intervenite între Participanții BRM-OTF, aceștia din urmă se pot 

adresa Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar 

nonbancar, înființată în cadrul A.S.F. și denumită în SAL-Fin pentru soluționarea 

alternativa a litigiilor, cu respectarea prevederilor legale și regulamentare în 

materie.   
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Articolul (107)  

Nu sunt considerate litigii și nu intră sub incidența prezentului titlu situațiile în care 

SSIF BRM aplică sancțiuni Participanților la tranzacționare, inclusiv procedura de 

contestare a acestora.  

 

Articolul (108)  

Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament de către Participanți se 

sancționează administrativ, în acord cu prevederile prezentului Regulament.  

 

 

Articolul (109)  

1) Pentru Participanții BRM-OTF constituie abateri de la regimul de 

tranzacționare următoarele fapte: 

(i) Încheierea de tranzacții pe Sistemul organizat de către persoane care nu 

au calitatea de persoane autorizate să presteze servicii și activități de 

investiții și/sau de către persoane care nu au fost certificate de către SSIF 

BRM ca fiind persoane ce pot accesa și utiliza Sistemul de tranzacționare 

al BRM-OTF. Este considerat vinovat Participantul care nu a asigurat 

securitatea credențialelor acordate de SSIF BRM sau care a permis unei 

alte persoane sa încheie tranzacții folosind aplicația client;  

(ii) Neasigurarea securității calculatoarelor pe care este instalată aplicația 

client, în sensul că pe acestea nu există instalat un program antivirus 

actualizat, un firewall, sau există instalate alte programe cu care aplicația 

client poate interfera conflictual; 

(iii) Neinformarea SSIF BRM în termen de 5 zile de la producere cu privire la 

schimbarea datelor de contact ale persoanelor fizice care tranzacționează 

pe Sistemul organizat în numele Participanților;  

(iv) Neinformarea SSIF BRM imediat cu privire la orice hotărâre, decizie sau 

eveniment care poate afecta dreptul de tranzacționare sau calitatea de 

Participant; 

(v) Generarea unor incidente de decontare; 
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(vi) Încălcarea prevederilor articolului (47), alin.(3), lit.(iv) din prezentul 

Regulament, indiferent dacă această încalcare generează sau nu incidente 

de decontare; 

(vii) Nerespectarea instrucțiunilor prevăzute în Manualul de utilizare a 

Sistemului.  

(viii) Lipsa de cooperare cu departamentele de specialitate din cadrul SSIF 

BRM care solicită date și Informații cu privire la tranzacționare sau, 

respectiv, cu privire la evenimentele corporative care pot avea impact 

asupra prețului de tranzacționare.   

(ix) Neachitarea taxelor și comisioanelor datorate SSIF BRM la termenele 

scadente.  

(x) Nerespectarea dispozițiilor legale și regulamentare. 

2) Departamentul Monitorizare și Raportare din cadrul SSIF BRM este 

responsabil în acord cu prevederile Capitolului 3 din prezentul regulament de 

constatarea abaterilor menționate la alin.(1), constatări care sunt raportate 

neîntârziat CA al SSIF BRM. 

 

Articolul (110)  

Săvarșirea abaterilor prevăzute la Articolul (108) și Articolul (109) este sancționată 

de către CA al SSIF BRM, în funcție de gravitatea faptei, cu:  

(i) Sancțiuni administrative: avertisment sau avertisment public; 

(ii) Sancțiuni patrimoniale: de la 5.000 de lei la 50.000 lei; 

(iii)  Suspendarea dreptului de a tranzacționa de la 1 la 30 de zile (sunt 

avute în vedere zilele de tranzacționare, respectiv zilele în care Piața 

este deschisă și se pot încheia tranzacții); 

(iv)  Retragerea calității de Participant. 

 

Articolul (111)  

La individualizarea pedepsei, Directorii SSIF BRM au în vedere următoarele 

criterii: 

a) gravitatea faptei; 

b) comportamentul anterior al persoanei vinovate; 
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c) modul în care persoana vinovată a cooperat cu departamentele SSIF 

BRM în vederea intrării în legalitate. 

 

Articolul (112)  

1) Sancțiunile patrimoniale aplicate de SSIF BRM sunt reflectate în facturi care 

sunt comunicate persoanelor care se fac vinovate de abateri.  

2) Veniturile obținute din sancțiuni patrimoniale se varsă într-un cont special al 

SSIF BRM.  

 

Articolul (113)  

SSIF BRM comunică A.S.F. în termen de 24 de ore de la producere orice încălcare 

semnificativă a regulilor de către Participanți; comunicarea va fi însoțită de 

informații privind măsurile de remediere sau după caz, de sancțiunile aplicate de 

SSIF BRM. 

 

Articolul (114)  

SSIF BRM comunică Participantului care se face vinovat de încălcare o decizie prin 

care se arată care este fapta comisă, data săvârșirii, și după caz, ora săvârșirii, 

sancțiunea aplicată precum și modalitatea și termenul de contestare a deciziei.  

 

Articolul (115)  

Sancțiunile aplicate pot fi contestate la CA al SSIF BRM în termen de 15 zile de la 

comunicare, data comunicării fiind considerată data recepționarii comunicării de 

către Participant. Decizia pronunțată în urma examinării contestației este definitivă. 

 

Articolul (116)  

1) Contestația trebuie să conțină denumirea persoanei care o formulează, 

decizia atacată precum și temeiul de fapt și de drept al contestației. 

Depunerea contestației nu suspendă executarea deciziei atacate. 

2) Contestația trebuie să arate toate probele care urmează a fi invocate în 

susținerea ei, sub sancțiunea decăderii din probă.  

3) Toate înscrisurile trebuie certificate pentru conformitatea cu originalul și 

atașate contestației.  

mailto:office@brm.ro
http://www.brm.ro/


Bursa Română de Mărfuri  
Romanian Commodities Exchange 

Strada Buzeşti 50-52 ⚫ sector 1 ⚫ Bucureşti ⚫ România 
Tel. +40-21 317 45 60 ⚫ Fax +40-21 317 28 78 

E-mail: office@brm.ro ⚫ http://www.brm.ro 

Pag 67  
 

 
Bursa Română de Mărfuri 

CIF: RO1562694 • J40/19450/1992 • Capital social: 8.000.000 lei 
BCR SUC.UNIREA - CONT GARANTII : RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641 

Autorizație ASF nr. 275/18.12.2015 
Înscrisă în Registrul ASF cu nr.PJR01SSIF/400079 

 

 

 

4) În cazul în care în susținerea contestației se propune proba testimonială, lista 

martorilor și datelor lor de identificare trebuie depuse odată cu contestația; 

pentru a se putea aprecia caracterul oportun și concludent al probei 

contestatorul precizează în contestație elementele de fapt care se doresc a fi 

dovedite cu proba testimonială.  

5) În cazul în care în susținerea contestației se propune proba cu expertiză, 

contestatorul trebuie să precizeze odată cu depunerea contestației tipul de 

expertiză solicitată și obiectivele acesteia.  

 

Articolul (117)  

În cazul în care încălcările regimului de tranzacționare, pot constitui contravenții 

sau infracțiuni, Departamentul Monitorizare și Raportare al SSIF BRM sau 

departamentul de specialitate din cadrul Participantului care a constatat fapta 

sesizeaza A.S.F. pentru aplicarea sancțiunilor corespunzătoare precum și, după caz, 

organele de urmărire penală competente potrivit dreptului comun.  

 

CAPITOLUL 9 - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

Articolul (118)  

1) Prezentul Regulament intra în vigoare la data aprobării acestuia de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară și a aprobării constituirii BRM-OTF, 

sub administrarea SSIF BRM.  

2) Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Legii nr.126/2018, cu 

prevederile reglementărilor A.S.F. incidente, și ale reglementărilor europene 

aplicabile emise in aplicarea Directivei 2014/65/UE. 

 

Articolul (119)  

Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia CA al SSIF BRM, la 

propunerea Departamentului Reglementare și Dezvoltare. 

 

Articolul (120)  

Regulamentul este adus la cunoștința Participanților SI investitorilor SI este 

publicăt pe website-ul SSIF BRM. 
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Articolul (121)  

Orice modificări ale prezentului regulament vor fi supuse aprobării A.S.F. anterior 

intrării în vigoare și, cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea în vigoare, se va asigura 

informarea Participanților cu privire la modificările aduse.  
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