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Sinteza observațiilor 

 

CONVENȚIE DE PARTICIPARE la piețele de energie administrate de BRM 

 

Nr. 

crt. 

Art., 

alin. lit. 

Emitent Text existent Modificarea propusă și justificări Concluzie elaborator 

1. Art. 5, lit 

h 

Engie Art. 5. - Drepturile BRM sunt 

următoarele: 

h) să actualizeze periodic 

Reglementările Piețelor, conform 

necesităților legale și operaționale. 

Art. 5. - Drepturile BRM sunt următoarele: 

h) să actualizeze periodic Reglementările 

Piețelor prin punerea acestor documente in 

dezbatere publică, conform necesităților 

legale și operaționale. 

BRM – Se acceptă modificat, 

respectiv „h) să actualizeze 

periodic Reglementările Piețelor și 

prezenta Convenție, conform 

necesităților legale și 

operaționale” și prin introducerea 

unui art nou, respectiv art. 12: „Art. 

12.  – Prezenta  Convenție poate fi 

modificată unilateral, la inițiativa 

BRM, cu parcurgerea unui proces 

de consultare publică, iar 

modificările astfel adoptate sunt 

opozabile și devin obligatorii 

pentru Participant. În cazul în care 

Participantul nu agreează 

modificările adoptate, acesta poate 

denunța unilateral Convenția 

conform prevederilor art. 11.” 

2.  Art. 5, lit 

h 

Engie  Introducere aliniat nou:  

BRM va verifica dreptul Participantului de a 

participa la fiecare Piață selectată 

BRM – Se acceptă modificat, 

respectiv: „j) verifice dreptul 

Participantului de a participa pe 

fiecare Piață selectată conform 

Anexei 1, la momentul încheierii 

Convenției, dar și pe parcursul 

executării sale, conform legislației 

primare și secundare aplicabile 
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respectivei Piețe și Reglementărilor 

Piețelor.” 

3.  Art. 9, 

alin 2 

Engie  Introducere aliniat nou: 

d) cele publicate pe website-ul propriu BRM 

-Reglementările Piețelor 

BRM – Se acceptă 

4. Art. 10  ALRO VII. Limitarea răspunderii BRM 

Art. 10. - BRM nu va răspunde pentru 

niciun fel de prejudiciu suferit de 

Participanți ca urmare a: 

(i) Condițiilor defavorabile de piață, 

riscului comercial, cazului fortuit, forței 

majore, întreruperii, suspendării sau 

excluderii de la tranzacționare a unui 

produs, atunci când acestea sunt 

realizate conform prerogativelor BRM 

prevăzute în Reglementările piețelor; 

(ii) Aplicarea prevederilor prezentei 

Convenții și/sau ale Reglementărilor 

Piețelor; 

VII. Limitarea răspunderii BRM 

Art. 10. - BRM nu va răspunde pentru niciun 

fel de prejudiciu suferit de Participanți ca 

urmare a: 

(i) Condițiilor defavorabile de piață, riscului 

comercial, cazului fortuit, forței majore, 

întreruperii, suspendării sau excluderii de la 

tranzacționare a unui produs, atunci când 

întreruperea/suspendarea și/sau excluderea 

acestea sunt realizate conform prerogativelor 

BRM prevăzute în Reglementările piețelor; 

(ii) Aplicareaii cu bună credință a 

prevederilor prezentei Convenții și/sau ale 

Reglementărilor Piețelor. 

Motivație: Completările sunt pentru 

claritatea interpretării. 

BRM – Se acceptă sub forma: 

Art. 10. - BRM nu va răspunde 

pentru niciun fel de prejudiciu 

suferit de Participanți ca urmare a: 

(i) Condițiilor defavorabile de piață, 

riscului comercial, cazului fortuit, 

forței majore, întreruperii, 

suspendării sau excluderii de la 

tranzacționare a unui produs, atunci 

când întreruperea, suspendarea sau 

excluderea de la tranzacționare a 

unui produs sunt realizate conform 

prerogativelor BRM prevăzute în 

Reglementările Piețelor; 

(ii) Aplicării cu bună-credință a 

prevederilor prezentei Convenții 

și/sau ale Reglementărilor Piețelor; 

5. Art. 11 Engie VIII. Dispoziții tranzitorii și finale  

Art. 11. – Prezenta Convenție se încheie 

pentru o durată nedeterminată. Prezenta 

Convenție poate înceta în următoarele 

condiții: 

(i) Participantul poate denunţa 

unilateral prezenta Convenţie cu un 

preaviz de cel puțin 15 zile înainte de 

data de la care Participantul dorește 

încetarea acesteia, fără ca încetarea să 

VIII. Dispoziții tranzitorii și finale  

Art. 11. – Prezenta Convenție se încheie 

pentru o durată nedeterminată. Prezenta 

Convenție poate înceta în următoarele 

condiții: 

(i) Participantul poate denunţa unilateral 

prezenta Convenţie cu un preaviz de cel 

puțin 15 zile înainte de data de la care 

Participantul dorește încetarea acesteia, fără 

ca încetarea să afecteze îndeplinirea 

BRM – s-a reformulat sub forma: 

Art. 11. – Prezenta Convenție se 

încheie pentru o durată 

nedeterminată. Prezenta Convenție 

poate înceta în următoarele 

condiții: 

(i) Participantul poate denunţa 

unilateral, total sau parțial (cu 

privire la participarea la anumite 

Piețe), prezenta Convenţie cu un 
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afecteze îndeplinirea obligaţiilor 

scadente față de BRM sau alți 

Participanți la data încetării Convenţiei; 

(ii) Prezenta Convenție se consideră 

reziliată parțial, privind participarea la o 

Piață, de plin drept, fără punere în 

întârziere, fără a fi necesară acordarea 

unui termen de preaviz, fără intervenţia 

instanţei de judecată şi fără altă 

formalitate prealabilă, din momentul în 

care Participantul nu mai îndeplinește 

condițiile de participare la respectiva 

Piață, conform Reglementărilor 

Piețelor. 

obligaţiilor scadente față de BRM sau alți 

Participanți la data încetării Convenţiei; 

(ii) Prezenta Convenție se consideră 

reziliată parțial, privind participarea la o 

Piață, de plin drept, fără punere în întârziere, 

fără a fi necesară acordarea unui termen de 

preaviz, fără intervenţia instanţei de judecată 

şi fără altă formalitate prealabilă, din 

momentul în care Participantul nu mai 

îndeplinește condițiile de participare la 

respectiva Piață, conform Reglementărilor 

Piețelor. 

(iii) În cazul în care există o denunțare 

unilaterală/o reziliere parțială din partea unui 

Participant, BRM are obligația de a anunța 

public/ de a aduce la cunoștința celorlalți 

Participanti pe Piață acestă informație, 

printr-o adresă scrisă, în termen de cel mult 

1 zi lucrătoare din momentul în care s-a 

primit preavizul de denunțare unilaterală sau 

rezilierea parțială, după caz. 

(iv) În cazul denunțării unilaterale / 

rezilierii parțiale și după  îndeplinirea de 

către Participant a obligaţiilor scadente , 

BRM are obligația de a transmite un  acordul 

scris al BRM, către  banca emitentă a 

Scrisorii de Garanție bancară  în vederea 

eliberării acesteia sau de închiderea a 

Contului escrow în favoarea BRM. 

preaviz de cel puțin 15 zile înainte 

de data de la care Participantul 

dorește încetarea acesteia, fără ca 

încetarea să afecteze îndeplinirea 

obligaţiilor scadente față de BRM 

sau alți Participanți la data 

încetării Convenţiei sau restituirea 

sumelor plătite către BRM cu titlu 

de tarife sau comisioane pentru 

participarea la oricare dintre Piețe. 

Prin denunțarea parțială a 

Convenției cu privire la o Piață, 

încetează în mod automat și 

prevederile Anexei ce 

reglementează drepturi și obligații 

cu privire la participarea pe 

respectiva Piață; 

(ii) Prezenta Convenție se 

consideră reziliată parțial, privind 

participarea la o Piață, de plin 

drept, fără punere în întârziere, 

fără a fi necesară acordarea unui 

termen de preaviz, fără intervenţia 

instanţei de judecată şi fără altă 

formalitate prealabilă, din 

momentul în care Participantul nu 

mai îndeplinește condițiile de 

participare la respectiva Piață, 

conform Reglementărilor Piețelor. 

Prin rezilierea parțială a 

Convenției cu privire la o Piață, 

încetează în mod automat și 

prevederile Anexei ce 

reglementează drepturi și obligații 
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cu privire la participarea pe 

respectiva Piață. 

6. Anexa 2, 

alin 3.3 

ALRO 

 

Anexa 2  

3. Obligațiile Participantului la 

Piața produselor pe termen scurt. 

Mecanisme aplicabile  

Garantarea plății tranzacțiilor 

 

3.3. În scopul garantării plății 

tranzacțiilor, Participantul la Piața 

produselor pe termen scurt:   

(i) va furniza o Scrisoare de 

Garanție Bancară (SGB) în favoarea 

BRM emisă de Banca de cont central 

sau de o altă bancă comercială 

autorizată în România și acceptată de 

către BRM  

(ii) va deschide un Cont escrow în 

favoarea BRM la Banca de cont central 

sau la o alta bancă comercială autorizată 

în România și acceptată de către BRM, 

care se va constitui ca Agent Escrow 

și/sau  

(iii) va oferi alte garanții agreate de 

către părți. 

Anexa 2  

3. Obligațiile Participantului la Piața 

produselor pe termen scurt. Mecanisme 

aplicabile  

Garantarea plății tranzacțiilor 

3.3. În scopul garantării plății 

tranzacțiilor, Participantul la Piața 

produselor pe termen scurt:   

(i) va furniza o Scrisoare de Garanție 

Bancară (SGB) în favoarea BRM emisă de 

Banca de cont central sau de o altă bancă 

comercială autorizată în România și 

acceptată de către BRM și/sau 

(ii) va deschide un Cont escrow în 

favoarea BRM la Banca de cont central sau 

la o alta bancă comercială autorizată în 

România și acceptată de către BRM, care se 

va constitui ca Agent Escrow și/sau  

(iii) va putea oferi alte garanții agreate de 

către părți. 

Motivație: Presupunem ca Participantul va 

putea sa aleagă una din opțiunile emunerate 

in cele 3 subpuncte și de aceea considerăm 

necesară completarea. 

BRM – Se acceptă 

7. Anexa 2, 

alin 3.5 

ALRO 
Anexa 2  

3. Obligațiile Participantului la 

Piața produselor pe termen scurt. 

Mecanisme aplicabile  

Garantarea plății tranzacțiilor 

Anexa 2  

3. Obligațiile Participantului la Piața 

produselor pe termen scurt. Mecanisme 

aplicabile  

Garantarea plății tranzacțiilor 

BRM – nu se acceptă deoarece este 

redundant 
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3.5 Limita de tranzacționare va fi 

aplicabilă în fiecare Zi de 

tranzacționare pentru ordinele de 

cumpărare ale Participantului. BRM 

va avea dreptul să solicite garanții și 

să stabilească Limita de tranzacționare 

și pentru ordinele de vânzare ale 

Participantului. 

3.5 Limita de tranzacționare va fi aplicabilă 

în fiecare Zi de tranzacționare pentru 

ordinele de cumpărare ale Participantului. 

BRM va avea dreptul să solicite garanții 

conform art.3.3. și să stabilească Limita de 

tranzacționare și pentru ordinele de vânzare 

ale Participantului. 

8. Anexa 2, 

alin 3.8 

ALRO Anexa 2  

3. Obligațiile Participantului la 

Piața produselor pe termen scurt. 

Mecanisme aplicabile  

Garantarea plății tranzacțiilor 

3.8 Participantul este de drept în 

întârziere pentru toate obligațiile de 

plată conform prezentului Acord, 

debitarea directă și/sau executarea 

garanțiilor urmând a se realiza fără 

nicio înștiințare prealabilă a 

Participantului de către BRM și fără 

nicio altă formalitate, cu excepția celor 

prevăzute expres în prezentul Acord. 

Anexa 2  

3. Obligațiile Participantului la Piața 

produselor pe termen scurt. Mecanisme 

aplicabile  

Garantarea plății tranzacțiilor 

3.8 Participantul este de drept în întârziere 

pentru toate obligațiile de plată conform 

prezentului Acord, debitarea directă și/sau 

executarea garanțiilor urmând a se realiza 

fără nicio cu o înștiințare prealabilă a 

Participantului de către BRM de cel puțin o 

zi bancară înainte  și fără nicio altă 

formalitate, cu excepția celor prevăzute 

expres în prezentul Acord. 

BRM – Se acceptă parțial, sub 

forma: 

3.8 Participantul este de drept în 

întârziere pentru toate obligațiile de 

plată conform prezentului Acord. În 

cazul eșecului debitării directe, 

executarea garanțiilor se va după 

înștiințarea prealabilă a 

Participantului de către BRM și fără 

nicio altă formalitate, cu excepția 

celor prevăzute expres în prezentul 

Acord. 

9. Anexa 2, 

alin 3.9 

ALRO Anexa 2  

3. Obligațiile Participantului la 

Piața produselor pe termen scurt. 

Mecanisme aplicabile  

Grantarea plății tranzacțiilor 

3.9 Participantul poate solicita 

reducerea cuantumului SGB, al 

Contului Escrow și/sau al altor garanții, 

justificată prin volumul anterior al 

tranzacțiilor sale, numai cu acordul 

Anexa 2  

3. Obligațiile Participantului la Piața 

produselor pe termen scurt. Mecanisme 

aplicabile  

Grantarea plății tranzacțiilor 

3.9 Participantul poate solicita reducerea 

cuantumului SGB, al Contului Escrow și/sau 

al altor garanții, justificată prin volumul 

anterior al tranzacțiilor sale, numai cu 

acordul scris al BRM, care nu va putea fi 

BRM – Se acceptă parțial, sub 

forma: 

3.9 Participantul poate solicita 

reducerea cuantumului SGB, al 

Contului Escrow și/sau al altor 

garanții, justificată prin volumul 

anterior al tranzacțiilor sale. 

Reducerea cuantumului SGB se va 

realiza numai cu acordul scris al 

BRM, care va fi transmis băncii 
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scris al BRM, care va fi transmis băncii 

emitente a acestor instrumente de 

garantare. 

refuzat nejustificat și care va fi transmis 

băncii emitente a acestor instrumente de 

garantare. 

emitente a acestor instrumente de 

garantare. 

10. Anexa 2, 

alin 4.5, 

(iii) 

Engie Anexa 2 

Drepturile și obligațiile BRM 

4.5 

(iii) Să suspende sau să întrerupă 

accesul oricărui Participant la Piața 

produselor pe termen scurt în orice alte 

cazuri prevăzute expres de prezentul 

Acord, precum și în orice alte situații în 

care există dovezi că activitatea 

Participantului ar putea afecta în mod 

negativ reputația Pieței produselor pe 

termen scurt sau care ar putea afecta 

modul ordonat și corect de 

tranzacționare sau decontare 

(incluzând, dar fără a se limita la 

tentative realizate sau eșuate de 

manipulare a pieței); 

Anexa 2 

Drepturile și obligațiile BRM 

4.5 

(iii) Să suspende sau să întrerupă accesul 

oricărui Participant la Piața produselor pe 

termen scurt în orice alte cazuri prevăzute 

expres de prezentul Acord, precum și în orice 

alte situații în care există dovezi (pe baza 

unei investigații finalizate a autorităților 

competente) că activitatea Participantului ar 

putea afecta în mod negativ reputația Pieței 

produselor pe termen scurt sau care ar putea 

afecta modul ordonat și corect de 

tranzacționare sau decontare (incluzând, dar 

fără a se limita la tentative realizate sau 

eșuate de manipulare a pieței); 

BRM  – nu se acceptă. Operatorul 

de piață are obligații conform 

REMIT 

11.  Anexa 2, 

alin 4.6 

ALRO 

Engie 

Anexa 2 

Drepturile și obligațiile BRM 

4.6 Toate măsurile de mai sus vor fi 

opozabile Participantului, care nu va 

avea nicio pretenție derivată din sau ca 

urmare a adoptării lor de către BRM. 

Anexa 2 

Drepturile și obligațiile BRM 

4.6 Toate măsurile de mai sus vor fi 

opozabile Participantului, de la data 

comunicării lor către Participant, care nu va 

avea nicio pretenție derivată din sau ca 

urmare a adoptării lor de către BRM, cu 

exceptia cazului în care măsurile sunt 

adoptate cu încalcarea prezentului Acord 

și/sau a reglementărilor aplicabile. 

 

BRM - Se acceptă parțial, sub 

forma: 

4.6.  Toate măsurile de mai sus 

vor fi opozabile Participantului de 

la momentul adoptării lor. În cazul 

unei culpe a BRM în adoptarea 

măsurilor de mai sus, este exclusă 

răspunderea BRM pentru orice 

profit nerealizat de către 

Participant urmare a măsurii luate. 

care nu va avea nicio pretenție 

derivată din sau ca urmare a 

adoptării lor de către BRM. 
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12. Art. 4.11 ALRO Anexa 2 

Drepturile și obligațiile BRM 

4.11 Cu excepția culpei grave sau 

acțiunilor intenționate, BRM nu 

răspunde pentru eventualele prejudicii 

cauzate de: 

(i) Introducerea de către 

Participant a unor ordine/oferte 

continând erori sau inadvertențe; 

(ii) Incorecta utilizare a sistemului 

de tranzacționare al BRM pus la 

dispoziția Participanților; 

(iii) Disfunctionalități sau defecțiuni 

ale căilor de comunicații cu BRM sau 

ale sistemului de tranzacționare al BRM 

pus la dispoziția Participanților. 

Anexa 2 

Drepturile și obligațiile BRM 

4.11 Cu excepția culpei grave sau acțiunilor 

intenționate, BRM nu răspunde pentru 

eventualele prejudicii cauzate de: 

(i) Introducerea de către Participant a 

unor ordine/oferte continând erori sau 

inadvertențe; 

(ii) Incorecta utilizare a sistemului de 

tranzacționare al BRM pus la dispoziția 

Participanților; 

(iii) Disfunctionalități sau defecțiuni ale 

căilor de comunicații cu BRM sau ale 

sistemului de tranzacționare al BRM pus la 

dispoziția Participanților din motive 

independente de voința și controlul BRM. 

BRM – nu se acceptă 

13. Art. 7, 

alin 7.4 

ALRO Anexa 2 

7. DURATA SI INCETAREA 

ACORDULUI 

7.4 Revocarea de către Participant a 

Mandatului de debitare directă acordat 

BRM conduce la încetarea automată a 

prezentului Acord, fără nicio altă 

formalitate judiciară sau extrajudiciară, 

Participantul urmând a fi răspunzător 

față de BRM și/sau orice alți 

Participanți sau terți pentru eventualele 

prejudicii create. 

Anexa 2 

7. DURATA SI INCETAREA 

ACORDULUI 

7.4 Revocarea fără temei de către 

Participant a Mandatului de debitare directă 

acordat BRM conduce la încetarea automată 

a prezentului Acord, fără nicio altă 

formalitate judiciară sau extrajudiciară, 

Participantul urmând a fi răspunzător față de 

BRM și/sau orice alți Participanți sau terți 

pentru eventualele prejudicii directe și 

dovedite create. 

BRM – nu se acceptă. Nu există 

revocare cu temei a mandatului de 

debit drect 

14. Art. 8, 

alin 8.2 

ALRO Anexa 2 

8. LEGE ȘI JURISDICȚIE 

Anexa 2 

8. LEGE ȘI JURISDICȚIE 

BRM – nu se acceptă 
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8.2. Orice dispută între Părți născută 

din sau în legatură cu încheierea, 

validitatea, interpretarea,  executarea 

sau încetarea prezentului Acord va fi 

rezolvată pe cale amiabilă. Toate 

neîntelegerile/disputele care nu pot fi 

rezolvate pe cale amiabilă între Părți 

într-un interval de 30 de zile de la 

notificarea inițială a diferendului vor fi 

soluționate de către instanțele 

judecătorești competente din București. 

8.2. Orice dispută între Părți născută din 

sau în legatură cu încheierea, validitatea, 

interpretarea,  executarea sau încetarea 

prezentului Acord va fi rezolvată pe cale 

amiabilă. Toate neîntelegerile/disputele care 

nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între Părți 

într-un interval de 30 de zile de la notificarea 

inițială a diferendului vor fi soluționate de 

către instanțele judecătorești competente din 

București. 

15. Art. 10  ALRO Anexa 2 

10. DISPOZIȚII FINALE 

10.1 În cazul În care reglementĂrile 

legislative de natură tehnică sau 

operațională emise de autoritățile 

competente vor impune Părților 

obligații suplimentare sau modificarea 

celor stipulate în prezentul Acord, 

Părțile vor aduce Acordul în 

conformitate cu obligațiile legale în 

termen de maximum 14 zile, sub 

sancțiunea încetării automate a 

acestuia. Pentru evitarea oricărui dubiu, 

pe perioada negocierilor și până la 

încheierea unui eventual act adițional, 

prezentul Acord își va produce pe 

deplin efectele între Părți. 

Participantul, având la cunoștință 

natura operațiunilor avute în vedere de 

prezentul Acord, declară că își asumă, 

prin prezentul Acord, riscul schimbării 

împrejurărilor în care este încheiat 

acesta, în conformitate cu art. 1271 al. 3 

Anexa 2 

10. DISPOZIȚII FINALE 

10.1 În cazul în care reglementĂările 

legislative de natură tehnică sau operațională 

emise de autoritățile competente vor impune 

Părților obligații suplimentare sau 

modificarea celor stipulate în prezentul 

Acord, Părțile vor aduce Acordul în 

conformitate cu obligațiile legale în termen 

de maximum 14 zile, sub sancțiunea încetării 

automate a acestuia. Pentru evitarea oricărui 

dubiu, pe perioada negocierilor și până la 

încheierea unui eventual act adițional, 

prezentul Acord își va produce pe deplin 

efectele între Părți. 

Participantul Părțile având la cunoștință 

natura operațiunilor avute în vedere de 

prezentul Acord, declară că își asumă, prin 

prezentul Acord, riscul schimbării 

împrejurărilor în care este încheiat acesta, în 

conformitate cu art. 1271 al. 3 lit. c) din 

Codul Civil, și renunță la invocarea 

impreviziunii în legatură cu acest Acord.  

BRM - Se acceptă parțial, după cum 

urmează: 

10.1. În cazul în care 

reglementările legislative de natură 

tehnică sau operațională emise de 

autoritățile competente vor impune 

Părților obligații suplimentare sau 

modificarea celor stipulate în 

prezentul Acord, BRM va aduce 

Acordul în conformitate cu 

obligațiile legale conform prin 

modificarea acestuia într-un proces 

de consultare publică . 

10.2. Părțile, având la cunoștință 

natura operațiunilor avute în 

vedere de prezentul Acord, declară 

că își asumă, prin prezentul Acord, 

riscul schimbării împrejurărilor în 

care este încheiat acesta, în 

conformitate cu art. 1271 al. 3 lit. c) 

din Codul Civil, și renunță la 

invocarea impreviziunii în legatură 

cu acest Acord.  
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lit. c) din Codul Civil, și renunță la 

invocarea impreviziunii în legatură cu 

acest Acord.  

10.2  Participantul nu va putea să 

cesioneze sau să transmită unui terț, în 

orice modalitate juridică, vreun drept 

sau vreo obligație prevazută prin 

prezentul Acord sau prezentul Acord în 

intregime, fără acordul expres, în scris 

și prealabil al BRM care nu va fi refuzat 

în mod nejustificat. 

10.6 De asemenea, Participantul 

confirmă ca este pe deplin de acord cu 

prevederile Acordului și că, în 

conformitate cu art. 1.203 Cod Civil, 

acceptă în mod expres clauzele din 

Acord privind limitarea răspunderii 

BRM, dreptul BRM de a denunța 

unilateral Acordul și de a suspenda 

executarea obligațiilor sale în condițiile 

prevazute în Acord, clauzele care 

prevăd decăderea din drepturi ori din 

beneficiul termenului, precum și 

clauzele privitoare la competența 

instanțelor judecătorești. 

10.2 Participantul Nici una din părți nu va 

putea să cesioneze sau să transmită unui terț, 

în orice modalitate juridică, vreun drept sau 

vreo obligație prevazută prin prezentul 

Acord sau prezentul Acord în intregime, fără 

acordul expres, în scris și prealabil al BRM 

celeilalte părți care nu va fi refuzat în mod 

nejustificat. 

10.6 De asemenea, Participantul Părțile 

confirmă că este sunt pe deplin de acord cu 

prevederile Acordului și că, în conformitate 

cu art. 1.203 Cod Civil, acceptă în mod 

expres clauzele din Acord privind limitarea 

răspunderii BRM, dreptul BRM de a denunța 

unilateral Acordul și de a suspenda 

executarea obligațiilor sale în condițiile 

prevazute în Acord, clauzele care prevăd 

decăderea din drepturi ori din beneficiul 

termenului, precum și clauzele privitoare la 

competența instanțelor judecătorești 

10.3.  Niciuna dintre Părți nu va 

putea să cesioneze sau să transmită 

unui terț, în orice modalitate 

juridică, vreun drept sau vreo 

obligație prevazută prin prezentul 

Acord sau prezentul Acord în 

intregime, fără acordul expres, în 

scris și prealabil al celeilalte Părți 

care nu va fi refuzat în mod 

nejustificat. 

10.6.  De asemenea, Părțile 

confirmă ca sunt pe deplin de acord 

cu prevederile Acordului și că, în 

conformitate cu art. 1.203 Cod 

Civil, acceptă în mod expres 

clauzele din Acord privind 

limitarea răspunderi, dreptul de a 

denunța unilateral Acordul și de a 

suspenda executarea obligațiilor 

sale în condițiile prevazute în 

Acord, clauzele care prevăd 

decăderea din drepturi ori din 

beneficiul termenului, precum și 

clauzele privitoare la competența 

instanțelor judecătorești. 

16. Art. 3, 

alin 3.3 

Engie Anexa 3 

3.3. Conform prevederilor 

Regulamentului și Instrucțiunilor, în 

considerarea Serviciilor, BRM va 

aplica iar MC va achita Tarifele, 

inclusiv prin intermediul debitării 

directe de către BRM. 

Anexa 3 

3.3. Conform prevederilor Regulamentului și 

Instrucțiunilor, în considerarea Serviciilor, 

BRM va aplica iar MC va achita Tarifele, 

inclusiv prin intermediul debitării directe de 

către BRM. 

BRM  - nu se acceptă 
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17. Art. 3, 

alin 3.5 

și 3.6 

Engie Anexa 3 

3.5 MC înțelege și acceptă faptul că 

Serviciile nu presupun o răspundere 

nelimitată din partea BRM cu privire la 

riscul financiar, ci exclusiv în limita 

contribuției BRM la Fondul de 

Garantare. BRM înțelege și acceptă 

faptul că Serviciile nu presupun o 

răspundere nelimitată din partea MC cu 

privire la riscul financiar, ci exclusiv în 

limita fondurilor constituite de MC, 

respectiv Marje depuse conform 

Regulamentului de 

compensare/decontare și toate fondurile 

ce trebuie constituite de MC, conform 

Apelurilor în Marjă ale Contrapărții, 

indiferent dacă acestea au fost sau nu 

efectiv constituite, precum și garanțiile 

suplimentare. 

3.6 MC se obligă să 

constituie/plătească/actualizeze 

Marjele instituite de către BRM, 

inclusiv în cazul modificării sau 

majorării acestora în condițiile 

Regulamentului. 

Anexa 3 

MC înțelege și acceptă faptul că Serviciile nu 

presupun o răspundere nelimitată din partea 

BRM cu privire la riscul financiar, ci 

exclusiv în limita contribuției BRM la 

Fondul de Garantare. BRM înțelege și 

acceptă faptul că Serviciile nu presupun o 

răspundere nelimitată din partea MC cu 

privire la riscul financiar, ci exclusiv în 

limita fondurilor constituite de MC, 

respectiv Marje depuse conform 

Regulamentului de compensare/decontare și 

toate fondurile ce trebuie constituite de MC, 

conform Apelurilor în Marjă ale Contrapărții 

Centrale, indiferent dacă acestea au fost sau 

nu efectiv constituite, precum și garanțiile 

suplimentare. 

3.6 MC se obligă să 

constituie/plătească/actualizeze Marjele 

instituite de către BRM, inclusiv în cazul 

modificării sau majorării acestora în 

condițiile Regulamentului. Orice 

majorare/modificare a Marjelor trebuie pusă 

în discuție publică iar intrarea în vigoare a 

noilor Marje trebuie să se realizeze după cel 

puțin 30 zile calendaristice de la 

aprobarea/publicarea documentului oficial în 

care se regăsesc detaliate valorile Marjelor.   

BRM – nu se acceptă; prevederile 

sunt conform Regulamentului de 

Contraparte 

18. Art. 6, 

alin 6.3 

Engie Anexa 3 

6.3 În situația în care Partea împiedicată 

să își îndeplinească obligațiile, ca 

urmare a apariției unui caz de forță 

majoră, rămâne în imposibilitate de a-și 

îndeplini obligațiile pe o perioadă 

Anexa 3 

6.3 În situația în care Partea împiedicată să 

își îndeplinească obligațiile, ca urmare a 

apariției unui caz de forță majoră, rămâne în 

imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile pe 

o perioadă continuă de 10 de zile, cealaltă 

BRM – nu se acceptă 

S-a reformulat: 

6.3 În situația în care Partea 

împiedicata să își îndeplinească 

obligațiile, ca urmare a apariției 
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continuă de 10 de zile, cealaltă Parte are 

dreptul să înceteze prezentul Acord, cu 

efect imediat, prin simpla notificare a 

celeilalte Părți, fără obligarea la plata de 

despăgubiri, de către vreuna dintre 

Părți. Sunt considerate asemenea 

evenimente: razboiul, calamitățile 

naturale, grevele, restricțiile legale, 

intervenția autorităților de reglementare 

(cu excepția oricăror intervenții ce sunt 

cauzate de neîndeplinirea unei obligații 

a Părții în calitate de deținător al unei 

licențe în sectorul gazelor naturale) și 

orice alt eveniment care este în afara 

controlului Părții care îl invocă. 

Parte are dreptul să înceteze prezentul Acord, 

cu efect imediat, prin simpla notificare a 

celeilalte Părți, fără obligarea la plata de 

despăgubiri, de către vreuna dintre Părți. 

Sunt considerate asemenea evenimente: 

razboiul, calamitățile naturale, grevele, 

restricțiile legale, intervenția autorităților de 

reglementare (cu excepția oricăror 

intervenții ce sunt cauzate de neîndeplinirea 

unei obligații a Părții în calitate de deținător 

al unei licențe în sectorul gazelor naturale) și 

orice alt eveniment care este în afara 

controlului Părții care îl invocă. 

unui caz de forță majoră, rămâne în 

imposibilitate de a-și îndeplini 

obligațiile pe o perioadă continuă 

de 10 de zile, cealaltă Parte are 

dreptul să înceteze prezentul Acord, 

cu efect imediat, prin simpla 

notificare a celeilalte Părți, fără 

obligarea la plata de despăgubiri, 

de către vreuna dintre Părți. Sunt 

considerate asemenea evenimente: 

razboiul, calamitățile naturale, 

grevele, restricțiile legale, 

intervenția autorităților de 

reglementare (cu excepția oricăror 

intervenții ce sunt cauzate de 

neîndeplinirea unei obligații a 

Părții în calitate de participant la o 

piață reglementată) și orice alt 

eveniment care este în afara 

controlului Părții care îl invocă. 

19. Art. 13, 

alin 13.2 

Engie Anexa 3 

13.2 MC isi asuma riscul cu privire la 

apariția unor împrejurări excepționale, 

independente de voința sa, chiar dacă ar 

face vădit injustă obligarea MC la 

executarea obligațiilor asumate, fiind 

de acord să le îndeplinească 

independent de asemenea schimbări 

excepționale ale împrejurărilor care au 

stat la baza prezentului Acord sau la 

baza unei Tranzacții. Prin asumarea 

unor asemenea riscuri, MC înțelege și 

acceptă că nu va putea solicita instanței 

de judecată adaptarea prezentului 

Acord, a unei Tranzacții sau a 

Anexa 3 

13.2 MC isi asuma riscul cu privire la 

apariția unor împrejurări excepționale, 

independente de voința sa, chiar dacă ar face 

vădit injustă obligarea MC la executarea 

obligațiilor asumate, fiind de acord să le 

îndeplinească independent de asemenea 

schimbări excepționale ale împrejurărilor 

care au stat la baza prezentului Acord sau la 

baza unei Tranzacții. Prin asumarea unor 

asemenea riscuri, MC înțelege și acceptă că 

nu va putea solicita instanței de judecată 

adaptarea prezentului Acord, a unei 

Tranzacții sau a obligațiilor ce derivă din 

acestea conform Regulamentului, în cazul 

BRM - nu se acceptă. Nu putem 

introduce clauza de impreviziune în 

tranzacțiile bursiere. 
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obligațiilor ce derivă din acestea 

conform Regulamentului, în cazul 

apariției unor împrejurări excepționale 

de natura celor descrise mai sus.   

apariției unor împrejurări excepționale de 

natura celor descrise mai sus.   

 


