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Sinteza observațiilor 

 

Procedura de tranzacționare (PPF) 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, 

paragraful 

1, r 

HENRO 
(1) În înțelesul prezentei proceduri, 

termenii de mai jos au semnificațiile 

următoare: 

r) sesiune de tranzacţionare - interval 

de derulare a procedurii de 

tranzacţionare, în care se pot 

introduce, modifica, suspenda sau 

anula ordine de vânzare şi/sau de 

cumpărare şi se pot încheia tranzacţii - 

dacă sunt îndeplinite condiţiile de 

corelare stabilite prin algoritmii 

sistemelor de tranzacţionare; 

(1) În înțelesul prezentei proceduri, termenii 

de mai jos au semnificațiile următoare: 

r) sesiune de tranzacţionare - interval de 

derulare a procedurii de tranzacţionare, în 

care se pot introduce, modifica, suspenda 

sau anula ordine de vânzare şi/sau de 

cumpărare şi se pot încheia tranzacţii - dacă 

sunt îndeplinite condiţiile de corelare 

stabilite prin algoritmii sistemelor de 

tranzacţionare; 

BRM – Se acceptă modificat, 

respectiv „r) sesiune de 

tranzacţionare - interval de 

derulare a procedurii de 

tranzacţionare, în care se pot 

introduce sau anula ordine de 

vânzare şi/sau de cumpărare şi se 

pot încheia tranzacţii - dacă sunt 

îndeplinite condiţiile de corelare 

stabilite prin algoritmii sistemelor 

de tranzacţionare; 

2.  Art. 5 BRM  Introducere aliniat nou:  

b) AON – ordin de vânzare care se execută 

doar integral, prin corelarea cu unul sau mai 

multe ordine de sens contrar. În cazul în care 

suma cantităților asociate ordinelor de 

cumpărare este mai mică decât cantitatea 

asociată ordinului de vânzare, nicio 

tranzacție nu se încheie; 

 

3.  Art. 5, lit 

d si e 

HENRO d) GTD - ordin valabil până la data 

specificată, dar nu mai târziu de data de 

expirare a produsului standard 

respectiv; 

e) GTSV - ordin valabil până la data şi 

ora specificate, dar nu mai târziu de 

d) GTD - ordin valabil până la data 

specificată, dar nu mai târziu de data de 

expirare a produsului standard respectiv; 

e) GTSV - ordin valabil până la data şi ora 

specificate, dar nu mai târziu de data de 

expirare a produsului standard respectiv; 

BRM – Se acceptă 
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data de expirare a produsului standard 

respectiv; 

4. Art. 6, 

alin 2   

HENRO (2) Tranzacționarea produselor 

standardizate se realizează în baza 

ordinelor introduse de participanți, 

conform mecanismului de 

tranzacționare compatibil cu 

modalitatea de post-tranzacționare 

aleasă de participantul ce introduce 

ordinul inițiator. 

(2) Tranzacționarea produselor 

standardizate se realizează în baza ordinelor 

introduse de BRM in numele participanți 

vanzatorilor, respectiv de catre participantii 

respondenti, conform mecanismului de 

tranzacționare compatibil cu modalitatea de 

post-tranzacționare aleasă de participantul 

ce introduce ordinul inițiator. 

BRM – Se acceptă sub forma: 

(2) Tranzacționarea produselor 

standardizate se realizează în baza 

ordinelor introduse de BRM doar în 

numele vânzătorilor, respectiv a 

ordinelor introduse de către 

participantii respondenți. 

5. Art. 6, 

alin 3   

HENRO (3) Sistemele de tranzacționare permit 

următoarele modalități de post-

tranzacționare: 

a) încheierea contractului propus de 

participantul inițiator. Acest contract 

poate prevedea ca modalitate de 

decontare şi garantare mecanismul de 

contraparte; 

b) încheierea contractului EFET 

preagreat. Lista partenerilor preagreaţi 

pentru contracte EFET este întreţinută 

în mod constant de un participant în 

relaţie cu BRM, fiind avizată în 

prealabil de BRM. Fiecare participant 

la piaţă desemnează o persoană care să 

fie responsabilă de actualizarea listei 

partenerilor preagreaţi pentru 

contractele EFET; 

c) încheierea contractului standard 

BRM; 

d) prin intermediul contrapărții. 

(3) Sistemele de tranzacționare permit 

următoarele modalități de post-

tranzacționare: 

a) încheierea contractului propus de 

participantul inițiator. Acest contract poate 

prevedea ca modalitate de decontare şi 

garantare mecanismul de contraparte; 

b) încheierea contractului EFET preagreat. 

Lista partenerilor preagreaţi pentru contracte 

EFET este întreţinută în mod constant de un 

participant în relaţie cu BRM, fiind avizată 

în prealabil de BRM. Fiecare participant la 

piaţă desemnează o persoană care să fie 

responsabilă de actualizarea listei 

partenerilor preagreaţi pentru contractele 

EFET; 

c) încheierea contractului standard BRM; 

d) prin intermediul contrapărții. 

BRM – Se acceptă 
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6. Art. 6, 

alin 5   

HENRO 

 

(5) Ordinele ce urmăresc executarea 

tranzacției prin metodele de post-

tranzacționare prevăzute la alin. (3) lit. 

c) și d) vor fi tranzacționate prin 

mecanismul dublu competitiv, prevăzut 

în Capitolul IV Secțiunea 2 din 

prezenta Procedură. 

 (5) Ordinele ce urmăresc executarea 

tranzacției prin metodele de post-

tranzacționare prevăzute la alin. (3) lit. c) și 

d) vor fi tranzacționate prin mecanismul 

dublu competitiv, prevăzut în Capitolul IV 

Secțiunea 2 din prezenta Procedură.  

 

BRM – Se acceptă 

7. Art. 6, 

alin 6   

HENRO 
(6) Îndeplinirea obligației din Art. VII 

din Ordonanța de urgență 119/2022 

pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 27/2022 privind măsurile 

aplicabile clienţilor finali din piaţa de 

energie electrică şi gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 

2023 cade exclusiv în sarcina 

participanților vânzători. Pentru 

evitarea oricărui dubiu, BRM nu are 

nicio obligație de a prioritiza la 

execuție ordinele de tranzacționare 

emise în baza prezentei Proceduri față 

de orice alte ordine emise de 

participanți, pe oricare dintre piețele 

de energie electrică administrate de 

BRM 

(6) Îndeplinirea obligației din Art. VII din 

Ordonanța de urgență 119/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa 

de energie electrică şi gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 

cade exclusiv în sarcina participanților 

vânzători. Pentru evitarea oricărui dubiu, 

BRM nu are nicio obligație de a prioritiza 

la execuție ordinele de tranzacționare emise 

în baza prezentei Proceduri față de orice 

alte ordine emise de participanți, pe oricare 

dintre piețele de energie electrică 

administrate de BRM. 

BRM – Se acceptă 

8. Anexa 7, 

alin 2 

HENRO (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 

(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 

BRM – se acceptă cu următorul 

conținut: 

(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 
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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 conversia 

valutară la cursul Băncii Naţionale a 

României, comunicat pentru ziua 

înregistrării ordinului de 

tranzacţionare. 

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 

conversia valutară la cursul Băncii Naţionale 

a României, comunicat pentru ziua 

înregistrării ordinului de tranzacţionare. 

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 conversia valutară la 

cursul Băncii Naţionale a 

României, comunicat pentru ziua 

înregistrării ordinului de 

tranzacţionare. 

9. Anexa 7, 

alin 8 

HENRO (8) În cazul ordinelor ce urmăresc 

executarea tranzacției prin metoda de 

post-tranzacționare prevăzută la art. 5 

alin. (3) lit. d), se vor percepe doar 

garanțiile prevăzute de reglementările 

contrapărții. 

(8) În cazul ordinelor ce urmăresc 

executarea tranzacției prin metoda de post-

tranzacționare prevăzută la art. 5 alin. (3) lit. 

d), se vor percepe doar garanțiile prevăzute 

de reglementările contrapărții. 

BRM – Se acceptă cu următorul 

conținut: 

În cazul ordinelor a căror 

modalitate de post-tranzacționare 

are desemnată ca metodă de 

decontare şi garantare mecanismul 

de contraparte ce urmăresc 

executarea tranzacției prin metoda 

de post-tranzacționare prevăzută la 

art. 5 6 alin. (3) lit. dc), se vor 

percepe doar garanțiile prevăzute 

de reglementările contrapărții. 
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10. Art. 8, 

alin 2, c 

BRM c) puterea (MW) și cantitatea de 

energie electrică (MWh) propusă 

pentru tranzacţionare, precum și 

atributul parțial sau total pentru ordinul 

de răspuns; 

c) puterea (MW) și cantitatea de energie 

electrică (MWh) propusă pentru 

tranzacţionare, precum și atributul Parțial 

sau Total pentru ordinul de răspuns. În cazul 

selectării atributului Parțial se va putea 

selecta și modalitatea de execuție AON; 

BRM – pentru corelare cu definiția 

introdusă la art. 5 

11. Art. 8, 

alin 2, h 

HENRO h) orice alte informaţii şi/sau 

documente considerate necesare pentru 

claritatea şi transparenţa procesului de 

licitare 

h) orice alte informaţii şi/sau documente 

considerate necesare pentru claritatea şi 

transparenţa procesului de licitare, inclusiv 

criterii de selecție suplimentare pe care 

trebuie să le îndeplinească participantul 

respondent.  

Introducere aliniat nou: 

8) În licitație participă doar participanții 

respondenți ce au îndeplinit criteriile 

stabilite de ințiatorul licitației, participanți 

care vor fi confirmați anterior licitației. 

BRM – Se acceptă 

12. Art. 8, 

alin 3 

HENRO (3) Preţul propus va putea fi publicat 

odată cu ordinul iniţiator sau introdus 

în sistemul de tranzacţionare la 

începutul sesiunii de tranzacționare, la 

opţiunea participantului. 

(3) Preţul propus va putea fi publicat odată 

cu ordinul oferta iniţiatoare sau introdus în 

sistemul de tranzacţionare la începutul 

sesiunii de tranzacționare, la opţiunea 

participantului. 

BRM – Se acceptă  

 

13. Art. 9, 

alin 1 

HENRO 

 

Art. 9 - Etapele procesului de 

tranzacționare 

Fazele procesului de desfășurare a 

licitaţiei sunt redate în continuare: 

(1) Mecanismul de tranzacționare 

de tip simplu competitiv este derulat în 

2 faze cu respectarea următoarelor 

criterii generale privind operațiunile cu 

ordine: 

Art. 9 - Etapele procesului de tranzacționare 

Fazele procesului de desfășurare a licitaţiei 

sunt redate în continuare: 

(1) Mecanismul de tranzacționare de tip 

simplu competitiv este derulat în 2 faze cu 

respectarea următoarelor criterii generale 

privind operațiunile cu ordine: 

-          BRM introduce ordinul de vânzare în 

numele participantului inițiator al licitației 

în sistemele de tranzacționare. 

BRM – se acceptă și s-a completat 

pentru claritate: 

Art. 9 - Etapele procesului de 

tranzacționare 

Fazele procesului de desfășurare a 

licitaţiei sunt redate în continuare: 

(1) Mecanismul de 

tranzacționare de tip simplu 

competitiv este derulat în 2 faze cu 

respectarea următoarelor criterii 
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- Un participant cumpărător va 

putea introduce doar un ordin pe sensul 

de cumpărare. 

- Introducerea se validează de 

sistemul de tranzacționare  în condițiile 

existenței în prealabil a garanției de 

participare la licitației calculată de 

sistemul de tranzacționare ca procent 

din valoarea ordinului de 

tranzacționare multiplu de cantitate și 

prețul ordinului introdus. 

- La introducerea unui ordin în 

platforma de tranzacționare 

participantul trebuie să selecteze în 

tichetul de ordine sensul, puterea pe 

interval de decontare și prețul, restul 

elementelor ca identitate participant, 

produsul și perioada valabilitate ordin 

fiind predefinite de sistemul de 

tranzacționare. Cantitatea totală 

calculată în MWh se determină automat 

de sistemul de tranzacționare prin 

selecția puterii pe interval de decontare 

în MW din tichetul de ordine.  

- În funcție de condiția de 

execuție al ordinelor introduse în 

sistem, acestea pot fi de tip Total sau 

Parțial. Cantitatea minimă 

tranzacționabilă aferentă unui ordin de 

tip Total este egală cu cantitatea totală 

a ordinului respectiv introdus în 

sistemul de tranzacționare, calculată în 

MWh. Cantitatea minimă 

tranzacționabilă aferentă unui ordin de 

- Un participant cumpărător va putea 

introduce doar un ordin pe sensul de 

cumpărare. 

- Introducerea se validează de 

sistemul de tranzacționare  în condițiile 

existenței în prealabil a garanției de 

participare la licitației calculată de sistemul 

de tranzacționare ca procent din valoarea 

ordinului de tranzacționare multiplu de 

cantitate și prețul ordinului introdus. 

- La introducerea unui ordin în 

platforma de tranzacționare participantul 

trebuie să selecteze în tichetul de ordine 

sensul, puterea pe interval de decontare și 

prețul, restul elementelor ca identitate 

participant, produsul și perioada valabilitate 

ordin fiind predefinite de sistemul de 

tranzacționare. Cantitatea totală calculată în 

MWh se determină automat de sistemul de 

tranzacționare prin selecția puterii pe 

interval de decontare în MW din tichetul de 

ordine.  

- În funcție de condiția de execuție al 

ordinelor introduse în sistem, acestea pot fi 

de tip Total sau Parțial. Cantitatea minimă 

tranzacționabilă aferentă unui ordin de tip 

Total este egală cu cantitatea totală a 

ordinului respectiv introdus în sistemul de 

tranzacționare, calculată în MWh. Cantitatea 

minimă tranzacționabilă aferentă unui ordin 

de tip Parțial este o fracție din cantitatea 

totală a ordinului introdus în sistemul de 

tranzacționare, calculată în MWh, ca 

multiplu de MWh, determinată automat de 

generale privind operațiunile cu 

ordine: 

 – BRM introduce ordinul de 

vânzareî numele participantului 

inițiator al licitației în sistemele de 

tranzacționare. 

- Un participant cumpărător 

va putea introduce doar un ordin pe 

sensul de cumpărare. 

- Introducerea se validează 

de sistemul de tranzacționare  în 

condițiile existenței în prealabil a 

garanției de participare la licitației 

calculată de sistemul de 

tranzacționare ca procent din 

valoarea ordinului de 

tranzacționare multiplu de 

cantitate și prețul ordinului 

introdus. 

- La introducerea unui ordin 

de cumpărare în platforma de 

tranzacționare, conform modelului 

prevăzut în Anexa 2,  participantul 

trebuie să selecteze în tichetul de 

ordine puterea pe interval de 

decontare, prețul și condiția de 

execuție Total sau Parțial, restul 

elementelor ca identitate 

participant, produsul și perioada 

valabilitate ordin fiind predefinite 

de sistemul de tranzacționare. 

Cantitatea totală calculată în MWh 

se determină automat de sistemul 

de tranzacționare prin selecția 
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tip Parțial este o fracție din cantitatea 

totală a ordinului introdus în sistemul 

de tranzacționare, calculată în MWh, ca 

multiplu de MWh, determinată automat 

de sistemul de tranzacționare în funcție 

de puterea exprimată în MW pe interval 

de decontare. 

sistemul de tranzacționare în funcție de 

puterea exprimată în MW pe interval de 

decontare. 

puterii pe interval de decontare în 

MW din tichetul de ordine.  

- În funcție de condiția de 

execuție a ordinelor, acestea pot fi 

de tip Total sau Parțial.  

- Cantitatea minimă 

tranzacționabilă aferentă unui 

ordin de tip Total este egală cu 

cantitatea totală a ordinului 

respectiv introdus în sistemul de 

tranzacționare, calculată în MWh 

și corelarea în vederea 

tranzacționării se face cu 1 (un) 

ordin de sens contrar.  

- Cantitatea minimă 

tranzacționabilă aferentă unui 

ordin de tip Parțial este o fracție 

din cantitatea totală a ordinului 

introdus în sistemul de 

tranzacționare, calculată în MWh, 

ca multiplu de MWh, determinată 

automat de sistemul de 

tranzacționare în funcție de puterea 

exprimată în MW pe interval de 

decontare.  

- Ordinele de vânzare de tip 

Parțial au posibilitatea unei 

condiții speciale de execuție de tip 

AON. 

- Pentru claritate ordinele de 

tip Total de cumpărare se pot 

corela cu ordinul inițiator de 

vânzare tip Parțial. 
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14.  Art. 9, 

alin 3 

HENRO (3) In această fază sunt permise 

următoarele operațiuni cu ordine: 

- introducerea unui (1) ordin de sens 

contrar sensului ordinului inițiator. 

Ordinele de sens contrar ordinului 

inițiator sunt anonimizate de sistemele 

de tranzacționare din punct de vedere al 

prețului și cantității. 

- anularea ordinului de sens contrar 

sensului ordinului inițiator. Ulterior 

anulării nu este permisă introducerea 

unui alt ordin. 

(3) In această fază sunt permise 

următoarele operațiuni cu ordine: 

- introducerea unui (1)  singur  ordin de sens 

contrar sensului ordinului inițiator. 

Ordinele de sens contrar ordinului inițiator 

sunt anonimizate de sistemele de 

tranzacționare din punct de vedere al 

prețului și cantității, in sensul in care ceilalti 

participanti nu au acces la informatiile 

privind pretul si cantitatea introduse de 

participantii aflati pe aceeasi pozitie. 

- anularea ordinului de sens contrar 

sensului ordinului inițiator. Ulterior 

anulării nu este permisă introducerea unui 

alt ordin. 

BRM – se acceptă parțial sub 

forma: 

(3) In această fază sunt permise 

următoarele operațiuni cu ordine: 

- introducerea unui (1) singur ordin 

de sens contrar sensului ordinului 

inițiator pentru fiecare participant 

pe sensul de cumpărare. Ordinele 

de sens contrar ordinului inițiator 

sunt anonimizate de sistemele de 

tranzacționare din punct de vedere 

al prețului și cantității, în sensul în 

care ceilalți participanți nu au 

acces la informațiile privind prețul 

și cantitatea introduse de 

participanții aflati pe același 

aceeasi pozitie sens. 

- anularea ordinului de sens 

contrar sensului ordinului inițiator. 

Ulterior anulării nu este permisă 

introducerea unui alt ordin. 

15. Art. 9, 

alin 8 

HENRO (8) Durata Fazei I de licitație este 

predefinită la 30 minute. Modificarea 

duratei fazelor se face ca urmare a unei 

solicitări din partea participantului 

inițiator, agreată de BRM. Durata Fazei 

a II a de licitație este predefinită la 1 

(un) minut. 

(8) Durata Fazei I de licitație este predefinită 

la 230 minute. Modificarea duratei fazelor se 

face ca urmare a unei solicitări din partea 

participantului inițiator, agreată de BRM. 

Durata Fazei a II a de licitație este 

predefinită la 1 (un) minut. 

BRM – se acceptă 

16. Art. 10, 

alin 2 

HENRO 
(2) Corelarea ordinelor cu condiție de 

execuție Total se realizează doar cu 

ordine de sens contrar cu condiție de 

execuție Total, respectiv corelarea 

ordinelor cu condiție de execuție 

(2) Corelarea ordinelor cu condiție de 

execuție Total se realizează doar cu ordine 

de sens contrar cu condiție de execuție Total; 

respectiv  

BRM – se acceptă sub forma: 

(2) Corelarea ordinelor unui 

ordinului cu condiție de execuție 

Total se realizează doar cu 1 (un) 
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Parțial se realizează doar cu ordine de 

sens contrar cu condiție de execuție 

Parțial. 

(3) corelarea ordinelor cu condiție de 

execuție Parțial se realizează doar cu ordine 

de sens contrar cu condiție de execuție 

Parțial cât și cu ordine de sens contrar cu 

condiție de execuție Total (cu condiția 

încadrării în cantitatea ofertată la vnzare în 

urma stabilirii ordinii de merit) 

ordin de sens contrar cu condiție de 

execuție Total sau Parțial. 

, respectiv  

(3) Corelarea unui ordin 

ordinelor cu condiție de execuție 

Parțial se realizează doar cu unul 

sau mai multe ordine de sens 

contrar cu condiție de execuție 

Parțial sau Total.  

17. Art. 11 HENRO SECŢIUNEA 2: Mecanismul de 

tranzacționare dublu competitiv 

Art. 11 – Lansarea produsului 

standardizat la tranzacționare 

 

(1) Lansarea la tranzacționare a 

produselor standardizate se face la 

inițiativa și de către BRM după cum 

urmează, astfel încât să existe 

disponibile la tranzacționare în orice 

moment contracte la termen 

consecutive pentru cel puțin 

următoarele perioade de livrare: 

a) primele 4 săptămâni; 

b) soldul lunii; 

c) primele 6 luni calendaristice; 

d) primele 5 trimestre calendaristice; 

e) primele 3 semestre calendaristice; 

f) primii 2 ani calendaristici. 

SECŢIUNEA 2: Mecanismul de 

tranzacționare dublu competitiv 

Art. 11 – Lansarea produsului standardizat 

la tranzacționare 

 

(1) Lansarea la tranzacționare a produselor 

standardizate se face la inițiativa și de către 

BRM după cum urmează, astfel încât să 

existe disponibile la tranzacționare în orice 

moment contracte la termen consecutive 

pentru cel puțin următoarele perioade de 

livrare: 

a) primele 4 săptămâni; 

b) soldul lunii; 

c) primele 6 luni calendaristice; 

d) primele 5 trimestre calendaristice; 

e) primele 3 semestre calendaristice; 

f) primii 2 ani calendaristici. 

(2) Sesiunea de tranzacționare prin 

mecanismul dublu competitiv se desfășoară 

în sistem electronic. 

BRM – se acceptă 
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(2) Sesiunea de tranzacționare prin 

mecanismul dublu competitiv se 

desfășoară în sistem electronic. 

18. Art. 12  HENRO Art. 12 – Lansarea ordinelor 

(1) Ordinele introduse de brokeri, 

începând cu ora de deschidere a 

sesiunii de tranzacţionare, sunt validate 

numai dacă îndeplinesc, cumulativ, 

următoarele condiţii: 

a) menţionarea cantităţii per interval de 

decontare, a preţului şi a termenului de 

valabilitate a ordinului; 

b) existenţa în contul de garanţii a unei 

sume disponibile mai mari sau egale cu 

valoarea garanţiei necesare în cazul 

tranzacţionării ordinului. 

(2) Elementele care sunt introduse de 

către participant la lansarea ordinului 

sunt: 

a) cantitatea de energie electrică 

(cantitatea totală minim 

tranzacţionabilă este definită automat 

pentru fiecare produs în parte); 

b) preţul pentru fiecare produs, cu 

maximum 2 zecimale; 

c) termenul de valabilitate a ordinului 

(opţional); dacă nu se completează, 

sistemul va genera automat data de 

final a sesiunii de tranzacţionare. 

(3) Ordinele introduse pot fi întreţinute 

de brokeri, după cum urmează: 

Art. 12 – Lansarea ordinelor 

(1) Ordinele introduse de brokeri, începând 

cu ora de deschidere a sesiunii de 

tranzacţionare, sunt validate numai dacă 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele 

condiţii: 

a) menţionarea cantităţii per interval de 

decontare, a preţului şi a termenului de 

valabilitate a ordinului; 

b) existenţa în contul de garanţii a unei sume 

disponibile mai mari sau egale cu valoarea 

garanţiei necesare în cazul tranzacţionării 

ordinului. 

(2) Elementele care sunt introduse de către 

participant la lansarea ordinului sunt: 

a) cantitatea de energie electrică (cantitatea 

totală minim tranzacţionabilă este definită 

automat pentru fiecare produs în parte); 

b) preţul pentru fiecare produs, cu maximum 

2 zecimale; 

c) termenul de valabilitate a ordinului 

(opţional); dacă nu se completează, sistemul 

va genera automat data de final a sesiunii de 

tranzacţionare. 

(3) Ordinele introduse pot fi întreţinute de 

brokeri, după cum urmează: 

a) modificarea preţului cu un pas de licitaţie 

de minimum 0,01; 

BRM – se acceptă 
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a) modificarea preţului cu un pas de 

licitaţie de minimum 0,01; 

b) modificarea cantităţii per interval de 

decontare; 

c) modificarea termenului de 

valabilitate a ordinului. 

b) modificarea cantităţii per interval de 

decontare; 

c) modificarea termenului de valabilitate a 

ordinului. 

19. Art. 13 HENRO Art. 13 – Tranzacționarea și corelarea 

ordinelor 

 

(1) Ordinele de cumpărare şi vânzare 

vor fi ordonate automat în platforma de 

tranzacţionare, în funcţie de preţul cel 

mai bun. În caz de egalitate de preţ, 

ofertele vor fi ordonate după marca de 

timp, cele mai vechi urmând a fi afişate 

cu prioritate. Marca de timp se 

actualizează la orice acţiune de 

modificare a brokerului asupra preţului, 

cantităţii, valabilităţii sau în cazul 

execuţiei parţiale a unui ordin. 

(2) Pentru ordinele de vânzare se 

realizează corelarea ordinului de 

vânzare cu un ordin de cumpărare cu 

acelaşi preţ sau cu un preţ mai mare, 

pentru cantitatea maximă determinată 

de concurenţa cantităţilor menţionate în 

cele două ordine de sens contrar, la 

preţul cel mai bun al ordinului de 

cumpărare. În măsura în care condiţiile 

de corelare sunt îndeplinite pentru mai 

mult de două oferte de sens contrar, 

ordinea de corelare este stabilită 

descendent pornind de la preţul de 

Art. 13 – Tranzacționarea și corelarea 

ordinelor 

 

(1) Ordinele de cumpărare şi vânzare vor fi 

ordonate automat în platforma de 

tranzacţionare, în funcţie de preţul cel mai 

bun. În caz de egalitate de preţ, ofertele vor 

fi ordonate după marca de timp, cele mai 

vechi urmând a fi afişate cu prioritate. Marca 

de timp se actualizează la orice acţiune de 

modificare a brokerului asupra preţului, 

cantităţii, valabilităţii sau în cazul execuţiei 

parţiale a unui ordin. 

(2) Pentru ordinele de vânzare se realizează 

corelarea ordinului de vânzare cu un ordin 

de cumpărare cu acelaşi preţ sau cu un preţ 

mai mare, pentru cantitatea maximă 

determinată de concurenţa cantităţilor 

menţionate în cele două ordine de sens 

contrar, la preţul cel mai bun al ordinului de 

cumpărare. În măsura în care condiţiile de 

corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de 

două oferte de sens contrar, ordinea de 

corelare este stabilită descendent pornind de 

la preţul de cumpărare cel mai bun, iar în caz 

de egalitate de preţ, ascendent pornind de la 

marca de timp cea mai veche. 

BRM  - se acceptă 
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cumpărare cel mai bun, iar în caz de 

egalitate de preţ, ascendent pornind de 

la marca de timp cea mai veche. 

(3) Pentru ordinele de cumpărare se 

realizează corelarea ordinului de 

cumpărare cu un ordin de vânzare cu 

acelaşi preţ sau cu un preţ mai mic, 

pentru cantitatea maximă determinată 

de concurenţa cantităţilor menţionate în 

cele două ordine de sens contrar, la 

preţul cel mai bun al ordinului de 

vânzare. În măsura în care condiţiile de 

corelare sunt îndeplinite pentru mai 

mult de două oferte de sens contrar, 

ordinea de corelare este stabilită 

descendent pornind de la preţul de 

vânzare cel mai bun, iar în caz de 

egalitate de preţ, ascendent pornind de 

la marca de timp cea mai veche. 

(3) Pentru ordinele de cumpărare se 

realizează corelarea ordinului de cumpărare 

cu un ordin de vânzare cu acelaşi preţ sau cu 

un preţ mai mic, pentru cantitatea maximă 

determinată de concurenţa cantităţilor 

menţionate în cele două ordine de sens 

contrar, la preţul cel mai bun al ordinului de 

vânzare. În măsura în care condiţiile de 

corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de 

două oferte de sens contrar, ordinea de 

corelare este stabilită descendent pornind de 

la preţul de vânzare cel mai bun, iar în caz 

de egalitate de preţ, ascendent pornind de la 

marca de timp cea mai veche. 

20. Art. 14, 

alin 1 

HENRO (1) Garantarea executării tranzacțiilor 

se realizează conform modului stabilit 

în contractul ce guvernează fiecare 

modalitate de post-tranzacționare 

prevăzută de art. 6 alin. (3) a), b) și c), 

respectiv de către contraparte, în cazul 

modalității de post-tranzacționare 

prevăzută de art. 6 alin. (3) d). 

(1) Garantarea executării tranzacțiilor se 

realizează conform modului stabilit în 

contractul ce guvernează fiecare modalitate 

de post-tranzacționare prevăzută de art. 6 

alin. (3) a), b) și c), respectiv de către 

contraparte, în cazul modalității de post-

tranzacționare prevăzută de art. 6 alin. (3) d). 

BRM – se acceptă sub forma: 

(1) Garantarea executării 

tranzacțiilor se realizează conform 

modului stabilit în contractul ce 

guvernează fiecare modalitate de 

post-tranzacționare prevăzută de 

art. 6 alin. (3) a) sau b) și c), 

respectiv de către contraparte, în 

cazul modalității de post-

tranzacționare prevăzută de art. 6 

alin. (3) a) atunci când contractul 

propus de participantul inițiator 

menționează această metodă de 

decontare și garantare. 

 


