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Sinteza observațiilor 

 

Procedura de tranzacționare emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică 

organizată de societatea Bursa Română de Mărfuri S.A. 

 

Nr. 

crt. 

Art., 

alin. lit. 

Emitent Text existent Modificarea propusă și justificări Concluzie elaborator 

1. Art. 4 

alin 1 (b) 

ANRE b) broker - persoana fizică/juridică ce 

acţionează în numele şi pe seama unui 

participant, având ca principale atribuţii 

introducerea şi întreţinerea ordinelor în 

timpul sesiunilor de tranzacţionare şi 

care are dreptul de a angaja răspunderea 

participantului pe care îl reprezintă în 

relaţia cu Bursa Română de Mărfuri - 

S.A. Participarea la piaţă se face în mod 

direct, brokerul având doar rol de 

reprezentare în relaţia cu Bursa Română 

de Mărfuri - S.A.; 

b) broker - persoana fizică/juridică ce 

acţionează în numele şi pe seama unui 

participant, având ca principale atribuţii 

introducerea şi întreţinerea ordinelor în 

timpul sesiunilor de tranzacţionare şi care are 

dreptul de a angaja răspunderea 

participantului pe care îl reprezintă în relaţia 

cu Bursa Română de Mărfuri - S.A. 

Participarea la piaţă se face în mod direct, 

brokerul având doar rol de reprezentare în 

relaţia cu Bursa Română de Mărfuri - S.A.; 

 

Motivație: Sugerăm preluarea definițiilor din 

Regulament. Am eliminat din Regulament a 

doua frază deoarece nu este uzual să se 

reglementeze prin definiții. 

BRM – Se acceptă 

2. Art. 4 

alin 1 (d) 

Alro d) convenţie de participare - acord 

standard definit de Bursa Română de 

Mărfuri - S.A., încheiat cu un 

participant, care prevede drepturile şi 

obligaţiile reciproce ale părţilor privind 

participarea la piaţă, reprezentat de 

contractul de membru afiliat pentru 

piaţă, stabilit în urma unui proces de 

consultare publică; 

d) convenţie de participare - acord standard 

definit de Bursa Română de Mărfuri - S.A., 

încheiat cu un participant, care prevede 

drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor 

privind participarea la piaţă, reprezentat de 

contractul de membru afiliat pentru piaţă, 

stabilit în urma unui proces de consultare 

publică; 

BRM – s-a ajustat  



2 
 

convenţie de participare - acord standard 

definit de Bursa Română de Mărfuri - S.A., 

încheiat cu un participant, care prevede 

drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor 

privind participarea la piaţă, stabilit în urma 

unui proces de consultare publică; 

 

Motivatie: reformulare pentru claritate  

3. Art. 4 

alin 1 (j) 

ANRE 

Alro 

j) participant - persoană fizică sau 

juridică ce cumpără, vinde sau produce 

energie electrică, care este implicată în 

agregare sau care este un consumator 

dispecerizabil sau un operator de 

servicii de stocare a energiei, care are 

drept de participare la piaţă conform 

prevederilor Regulamentului; 

j) participant - persoană fizică sau juridică ce 

cumpără, vinde sau produce energie 

electrică, sau care este implicată în agregare 

sau care este un consumator dispecerizabil 

sau un operator de servicii de stocare a 

energiei, care are drept de participare la piaţă 

conform prevederilor Regulamentului de 

organizare și funcționare a pieței contractelor 

la termen de energie electrică organizată de 

societatea Bursa Română de Mărfuri S.A.; 

BRM – Se acceptă 

4. Art. 4 

alin 1 

(m), (n) 

și (q) 

ANRE 
 m) procedura privind conduita de 

participare la piaţă - procedura 

specifică a Bursei Române de Mărfuri 

- S.A. de aplicare a Regulamentului, 

ce conţine prevederi privind cel puţin 

conduita impusă participanţilor la 

piaţă, suspendarea accesului la piaţă şi 

regimul depunerii, administrării şi 

soluţionării contestaţiilor şi cererilor 

de anulare a tranzacţiilor, stabilită în 

urma unui proces de consultare 

publică; 

n) produs standardizat - produs definit 

în cadrul sistemului de tranzacţionare 

 m) procedura privind conduita de 

participare la piaţă - procedura specifică a 

Bursei Române de Mărfuri - S.A. de 

aplicare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a pieței contractelor la termen 

de energie electrică organizată de 

societatea Bursa Română de Mărfuri S.A., 

ce conţine prevederi privind cel puţin 

conduita impusă participanţilor la piaţă, 

suspendarea accesului la piaţă şi regimul 

depunerii, administrării şi soluţionării 

contestaţiilor şi cererilor de anulare a 

tranzacţiilor, stabilită în urma unui proces 

de consultare publică; 

BRM - Se acceptă 
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al Bursei Române de Mărfuri - S.A., 

conform prevederilor Regulamentului; 

q) Regulament - Regulamentul de 

organizare și funcționare a pieței 

contractelor la termen de energie 

electrică organizată de societatea 

Bursa Română de Mărfuri S.A. aprobat 

prin Ordinul Președintelui ANRE 

nr./data; 

n) produs standardizat - produs definit în 

cadrul sistemului de tranzacţionare al Bursei 

Române de Mărfuri - S.A., conform 

prevederilor Regulamentului de organizare 

și funcționare a pieței contractelor la termen 

de energie electrică organizată de societatea 

Bursa Română de Mărfuri S.A.; 

q) Regulament - Regulamentul de 

organizare și funcționare a pieței 

contractelor la termen de energie electrică 

organizată de societatea Bursa Română de 

Mărfuri S.A. aprobat prin Ordinul 

Președintelui ANRE nr./data; 

 

Motivație: Procedura ar trebui să fie 

valabilă independent de modificări 

ulterioare ale Regulamentului 

5. Art. 7 

alin (2)  

ANRE (2) În cazul ordinelor ce urmăresc 

executarea tranzacției prin metodele de 

post-tranzacționare prevăzute la alin. 

(3) lit. a), b) și c), pentru a putea 

înregistra un ordin, participanţii vor 

constitui o garanţie la dispoziţia BRM, 

care se calculează automat de către 

sistemul de tranzacţionare ca produs 

dintre cantitatea de energie electrică din 

ordin, preţul ordinului introdus în 

platforma de tranzacţionare (fără TVA) 

şi procentul de 2% ca procent standard, 

urmând ca această valoare să poată fi 

diminuată în urma unor ajustări în 

raport cu evoluţia pieţei şi nevoile 

participanţilor, cu informarea acestora 

în prealabil. În cazul ordinelor 

(2) În cazul ordinelor ce urmăresc executarea 

tranzacției prin metodele de post-

tranzacționare prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. 

a), b) și c), pentru a putea înregistra un ordin, 

participanţii vor constitui o garanţie la 

dispoziţia BRM, care se calculează automat 

de către sistemul de tranzacţionare ca produs 

dintre cantitatea de energie electrică din 

ordin, preţul ordinului introdus în platforma 

de tranzacţionare (fără TVA) şi procentul de 

2% ca procent standard, urmând ca această 

valoare să poată fi diminuată în urma unor 

ajustări în raport cu evoluţia pieţei şi nevoile 

participanţilor, cu informarea acestora în 

prealabil. În cazul ordinelor tranzacţionate 

folosind ca monedă de tranzacţionare EUR, 

platforma efectuează în mod automat 

BRM - Se acceptă 
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tranzacţionate folosind ca monedă de 

tranzacţionare EUR, platforma 

efectuează în mod automat conversia 

valutară la cursul Băncii Naţionale a 

României, comunicat pentru ziua 

înregistrării ordinului de tranzacţionare. 

conversia valutară la cursul Băncii Naţionale 

a României, comunicat pentru ziua 

înregistrării ordinului de tranzacţionare. 

6. Art. 8 

alin 2 (c) 

Alro c) cantitatea propusă pentru 

tranzacţionare; 

c) puterea (MW) și cantitatea de energie 

electrică (MWh) propusă pentru 

tranzacţionare; 

BRM - Se acceptă 

 


