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CUM POATE PARTICIPA UN OPERATOR ECONOMIC LA VALORIFICAREA 
PRODUSELOR DISPONIBILE DIN REZERELE DE STAT PRIN  

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI 
  
  

Pentru orice procedură de valorificare pe care ați dori să o realizați sau la 
care doriți să participați pe piața la disponibil a BRM, trebuie să deveniți Membru 
Afiliat al BRM, conform art. 7 și 8 din Legea 357/2005 privind Bursele de Mărfuri. În 
acest sens, completați electronic cererea și contractul de colaborare atașate, cu 
datele de identificare ale societății pe care o reprezentaţi. Contractul se încheie 
pe o durată minimă de 1 an de zile. De asemenea, e foarte important să bifați în 
anexa cererii, toate categoriile de mărfuri pe care vă gândiți că ați dori să le 
achiziționați de la ANRSPS prin BRM.  

MODEL CERERE DE ACORDARE A CALITĂȚII DE MEMBRU AFILIAT AL BURSEI 
ROMÂNE DE MĂRFURI 

 
 

(Antet instituție) 
 

Nr. ………… / ………………… 
 
 

Cerere de acordare a calităţii de Membru Afiliat  
al Bursei Române de Mărfuri 

 
....................................................., cu sediul în localitatea ……………....,  strada …………….............,  nr. ….. Bl. …… 

Sc. ….. Ap. ……, sectorul/judeţul …..................…. , având Cod de Înregistrare Fiscală ..……...…….,  telefon ……...……., fax 

…………......,  adresa de e-mail (în vederea transmiterii de informări) …………………….. , nr. de telefon mobil …………………. 

(în vederea transmiterii de informări prin SMS), având cont deschis la ……………………., Cont nr. ……………………………, Cod 

SWIFT ……………, reprezentată legal prin …….........……….., în calitate de …..........……….,  

 . 
solicită prin prezenta acordarea calităţii de membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri în vederea tranzacţionării 
pe pieţele administrate de aceasta. 
 

Anexăm prezentei cereri câte o xerocopie după următoarele documente: 
 
-  certificatul fiscal al instituției; 
-  ultimul bilanţ contabil; 

 
Anexăm prezentei, ringurile pe care societatea doreşte să tranzacţioneze conform profilului de activitate. 
 

_____________________________________________ 
(Nume, prenume, funcţie) 

 
_____________________________________ 

mailto:cluj_medleg@hotmail.com
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(semnătura autorizată şi ştampila) 
 

 

MĂRFURILE FUNGIBILE (MATERIILE PRIME) TRANZACŢIONABILE 

PE PIAŢA LA DISPONIBIL A BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI 
 
 În cadrul ringurilor specializate dezvoltate de Bursa Română de Mărfuri, se pot tranzacţiona, conform 
procedurilor specifice şi Regulamentului Pieţei la disponibil, următoarele mărfuri fungibile (materii prime): 

     1. Petroliere:  

  Benzine   Combustibil lichid uşor 

  Motorine   Combustibil tip M 

  Păcură   Combustibil lichid greu 

  Ţiţei   Lubrifianţi 

   2. Energie electrică 

   3. Procesare combustibili 

   4. Certificate CO2 

     5. Gaze naturale   

     6. Cărbune: 

  Lignit   Huilă  

     7. Cereale:   

  Grâu   Rapiţă 

  Porumb   Soia 

  Floarea soarelui   Altele …………………………… 

     8. Materiale de construcţii:  

  Ciment   Criblură 

  Nisip   Bitum 

  Pietriş   Traverse din lemn 

  Cherestea   Altele …………………………… 

  Piatră spartă  

     9. Mărfuri generale: 

  Lemn de foc   Apă Minerală 

  Sare   Derivate primare ale acestora (ex: făină, 
zahăr, uleiuri etc.) 

  Altele …………………………… 
  Animale în viu şi carcasă 

     10. Legume şi fructe:    

  Legume   Fructe …………………… 
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NOTĂ: se vor bifa produsele care fac parte din domeniul de interes al societăţii Dumneavoastră. 

 

 

 

MODEL CONTRACT DE COLABORARE CU BRM 

 

Contract de colaborare 

(Membru afiliat al BRM) 
 

Nr. …../……………….. 
 
CAP. I Părţile contractante 

 

Bursa Română de Mărfuri SA, cu sediul de lucru în str. Buzeşti nr. 50-52, sect. 1, Bucureşti, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/19450/1992, CIF RO1562694, telefon: 40-21 317 

45 60, fax: 40-21 317 28 78,  având conturi 
 

Deschise la Cod IBAN Moneda 

BCR Bucureşti Unirea RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641 – cont garanţii LEI 

BCR Bucureşti Unirea RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 – cont curent LEI 

BCR Bucureşti Unirea RO93 RNCB 0082 0009 9180 0643 EURO 
BCR Bucureşti Unirea RO82 RNCB 0082 0009 9180 0647 USD 

    A.T.C.P.M.B                RO52 TREZ 7005 069X XX00 4079                  LEI  
    Cod SWIFT                          RNCBROBU    
 
   reprezentată legal prin Preşedinte – Director General Gabriel PURICE denumită în continuare BRM 
 şi 
 

Societatea comercială ……………………………., cu sediul în localitatea ………………….,  strada ……………., nr. …. 

sector …, cod poştal ………………, județul …………….., având Codul de Înregistrare Fiscală ………………, Numărul de 

Înmatriculare la Registrul Comerțului J…./………./…….., telefon ………….., fax ……………,  adresa de e-mail (în vederea 

transmiterii de informări) ………………… , nr. de telefon mobil ……………… (în vederea transmiterii de informări prin SMS), 

având cont deschis la ......................................... Cont nr. ...................................................., Cod Swift ...................., 

reprezentată legal prin ………………, în calitate de …………………, denumită în continuare ……………………, 

 au convenit încheierea prezentului contract de colaborare cu respectarea următoarelor clauze: 
 
CAP. II Obiectul contractului 

 
Art. 1  BRM şi membrul afiliat convin ca membrul afiliat să tranzacţioneze pe pieţele administrate de către 

BRM. 
Art. 2 Membrul afiliat are dreptul de a tranzacţiona în baza nr. MA…………../……………… şi în baza Legii nr. 

357/2005 privind bursele de mărfuri. 
 

CAP. III Durata contractului 
 

Art. 3 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ……… luni , începând cu data de …………… până la data de 
…………… . 
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Art. 4 Durata contractului poate fi prelungită cu acordul expres al părţilor prin act adiţional. 
 

CAP. IV Preţul contractului 
 

Art. 5 Membrul afiliat va achita o cotizaţie anuală în contul BRM in cuantum de 100 euro. 
 
 
CAP. V Obligaţiile BRM 

 
 

Art.6 Se obligă să asigure membrului afiliat accesul pe pieţele administrate de la data intrării în vigoare a 
prezentului contract. 

Art.7 Se obligă să pună la dispoziţia membrului afiliat reglementările care guvernează pieţele administrate. 
Art.8 Se obligă să înştiinţeze membrul afiliat despre modificările normelor care reglementează pieţele 

administrate. 
Art.9 Se obligă să informeze membrul afiliat despre orice alte reglementări incidente calităţii acestuia. 
Art.10 Se obligă să asigure instruirea ca broker a persoanei indicate de membrul afiliat. 

  
CAP. VI Obligaţiile membrului afiliat 

 
Art.11 Se obligă să respecte reglementările aplicabile pieţelor administrate de către BRM pe care 

tranzacţionează. 
Art.12 Se obligă să execute toate obligaţiile decurgând din tranzacţiile efectuate pe pieţele administrate de 

către BRM. 
Art.13 Se obliga sa nu afecteze prin acțiunea sau inacțiunea sa modul de desfășurare a tranzacțiilor bursiere 

pe piețele administrate de BRM.   
Art.14   Se obligă să comunice BRM declararea sa în stare de insolvenţă. 
Art.15  Membrul afiliat va comunica BRM datele de contact ale persoanei desemnate să îl reprezinte în relaţia 

cu BRM. 
Art.16 Membrul afiliat va completa alături cererea de acordare a calității de membru afiliat și lista cu 

produsele pentru care este interesat să tranzacţioneze (Anexa 1). 
Art.17 Se recunoaște contractul semnat/ștampilat/scanat /transmis electronic la BRM . 
 
CAP. VII Răspunderea părţilor contractante 

 
Art. 18 Pentru neexecutarea, executarea parţială sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale prevăzute în prezentul contract, partea în culpă va plăti celeilalte părţi daune. 
 
 
Art. 19 Cazul fortuit şi forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. 

 
Art. 20 În situaţia în care tranzacţiile se desfăşoară în sistem electronic toate operaţiunile şi tranzacţiile 

derulate şi încheiate de brokerul său îi sunt opozabile. Brokerul va fi identificat după user-ul si parola care i-au fost 
alocate, în sistem, de către BRM. 

       

            CAP. VIII Încetarea contractului 
 
            Art.21 Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei de valabilitate a contractului;  
b) in situația nerespectării prevederilor art.12 si art.13 din prezentul contract de către membrul afiliat;  

c) prin denunțarea unilaterală de către una din parți cu notificare prealabila făcută în scris cu 15 de zile 

calendaristice înainte de data încetării contractului; 
 
CAP. IX Litigii 

 
 Art. 22 Eventualele litigii apărute în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă 
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părţile nu cad de acord acestea vor fi supuse spre soluţionare instanțelor competente în condițiile prevăzute la art. 26 
din legea nr. 357/2005. 

CAP. X Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Art. 23 Reprezentantul legal al societății......................................................., este de acord 

cu înregistrarea/ utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în prezentul contract si in 
toate documentele necesare participării la procedurile de tranzacționare organizate de Bursa Română de Mărfuri S.A, 
inclusiv cu transmiterea datelor către Ofertanți/ Ordonator și alte autorități, în condițiile legii.  

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor  cu 
caracter personal ale persoanelor care figurează în contract, cereri /documente depuse la Bursa Română de Mărfuri 
S.A. 

Mi s-a adus la cunoștință faptul că refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate, necesare 
participării la procedurile organizate de BRM,  duce la imposibilitatea participării la procedurile de tranzacționare și 
stabilirii raporturilor juridice specifice acestora, fapt neimputabil organizatorului BRM. 

În cazul în care datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte, vor suferi modificări sau se 

dorește ștergerea acestora, mă oblig sa informez în scris Organizatorul, cu respectarea prevederilor legale 

referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  
  

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

                         Bursa Română de Mărfuri SA                                    SC ………………………………. 
 
      Preşedinte-Director General                                          ……………………………….  

                                  Gabriel PURICE                                            ……………….. 

 

 
 
Pentru afilierea entităților economice cu capital privat, BRM percepe o taxă de 
afiliere, respectiv o cotizație anuală, de 100 de euro plus TVA. Taxa de 
afiliere/cotizația anuală de 100 de euro o veți plăti în baza facturii emise de BRM.   

Cererea și contractul de colaborare, semnate și ștampilate de conducerea dvs. le 
veți transmite scanate, pe adresa de email irina.plachide@brm.ro, la un loc cu 
următoarele documente: 
  
- Certificatul de Înregistrare la ONRC + Certificatul Constatator  
- Ultimul bilanț contabil 
  
Pentru orice neclaritate privind această primă procedură de afiliere, puteți 
contacta telefonic și vor veni în sprijinul dvs. următoarele persoane din cadrul 
Bursei Române de Mărfuri: 
 
 
Bogdan Butariu 
Bursa Română de Mărfuri S.A. 
Tel.: +40 21 317.45.60 
Fax: +40 21 317.28.78 
Mobil: +40 720.400.204; +40 749.278.275 

mailto:irina.plachide@brm.ro
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E-mail: bogdan.butariu@brm.ro   

 

Irina Plachide 
Bursa Română de Mărfuri S.A. 
Tel.: +40 21 317.45.60 
Fax: +40 21 317.28.78  
Mobil: +40 728.859.032  
E-mail: irina.plachide@brm.ro   
 

DETALII PRIVIND PARTICIPAREA OPERATORULUI ECONOMIC CA OFERTANT LA 
ORICE PROCEDURĂ DE VÂNZARE INIȚIATĂ PE PIAȚA DE DISPONIBIL PRIN BRM 

 

Cadrul legal de participare ca ofertant la orice procedură de vânzare inițiată 

pe Piața la Disponibil prin Bursa Română de Mărfuri îl constituie Legea 357/2005 

privind Bursele de Mărfuri. 

Piața la disponibil a BRM este structurată pe mai multe tipuri de piețe 

specializate de mărfuri: energie electrică, gaze naturale, produse petroliere, 

materiale de construcții, produse agricole, etc. 

Pentru vizualizarea procedurilor programate pentru tranzacționare și a 

Documentațiilor de Atribuire, consultați site-ul www.brm.ro, Piața la Disponibil, 

secțiunea Active și căutați ordinul la care doriți să depuneți o ofertă; să zicem, 

419/2020. La secțiunea Active puteți vizualiza toate ordinele programate la 

tranzacționare, indiferent de terminalul BRM care l-a inițiat sau la care se 

desfășoară. În ultima coloană, dați click pe butonul Arată.  Mergeți în partea de jos 

a paginii și descărcați gratuit documentele procedurii: Ordinul inițiator și 

Documentația de atribuire.  

Pentru participarea la procedură, dvs. trebuie să completați câte un Ordin de Sens 

Contrar, adică de CUMPARARE, pentru fiecare licitație. Găsiți în atașament un 

model. Acest formular trebuie completat "în oglindă" cu ordinul inițiator de 

vânzare, emis de autoritatea respectivă, în acest caz ANRSPS. 

 

 

 

  

mailto:bogdan.butariu@brm.ro
mailto:irina.plachide@brm.ro
http://www.brm.ro/
http://disponibil.ro/
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MODEL ORDIN DE SENS CONTRAR 

 

ORDIN DE SENS CONTRAR ORDINULUI INIŢIAT DE 

................................ 

PRIVIND TRANZACŢIONAREA DE  

...................................... 

• MEMBRU AFILIAT                                                       .............................. SRL 

• BROKER / PERSOANA DE CONTACT    ................................ 

• DATE CONTACT PERSOANA DE CONTACT                          ................................. 

• CLIENT      ................................ SRL 

• DATE CONTACT CLIENT    .................................      

• PRODUS   ....................................... 

• VÂNZARE/CUMPĂRARE    CUMPARARE 

• CANTITATE      ............................... 

• ATRIBUT (T/P)      TOTAL 

• OFERTA DE PREŢ PT.                                 ….................... LEI FĂRĂ TVA 

• MODALITATEA DE CALCUL  

A PREŢULUI                                              LEI/KG, FĂRĂ TVA 

• CONDIŢIE DE LIVRARE                CF. O.I. NR. ....... 

• TERMEN DE LIVRARE                CF. O.I. NR. ........... 

• MOD SI TERMEN DE PLATĂ               CF. O.I. NR. .......... 

Am luat cunoştinţă şi ne angajăm să respectăm specificaţiile şi anexele ordinului iniţiator. 
 

Anexăm prezentului ordin: 
- documentele solicitate; 
- dovada constituirii garanţiei. 

 
Am luat cunoştinţă şi ne angajăm să respectăm prevederile Regulamentului Bursei Române de Mărfuri privind 

organizarea şi funcţionarea pieţei la disponibil şi ale procedurii de tranzacţionare în Ringul  Produselor Petroliere. 
 
Client:                                                  Vizat societate de brokeraj 
............................... SRL                                                            ........................SRL                                                                         

___________________________  
(Nume, prenume)                                                                  (Semnătura autorizată şi ştampila) 
___________________________ 
(Funcţie) 
___________________________ 
(Semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 

Elaborați oferta dvs. pentru  autoritate (ANRSPS) întocmai cum este 

specificat în documentația de atribuire. Plătiți, dacă este specificat, Garanția de 

Participare, în contul specificat de autoritate. 
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Depuneți oferta exact cum este specificat în ordinul inițiator, la data și ora 

specificate, fie fizic la locația indicată, fie prin e-mail la adresele specificate în 

ordinul inițiator. Dacă aveți solicitări de clarificare, respectați termenele 

specificate pentru transmiterea lor. 

RECAPITULAREA DOCUMETELOR care trebuie depuse sau transmise către Bursa 

Română de Mărfuri pentru participarea la orice procedură de vânzare: 

1. Ordinul de Sens Contrar (semnat și ștampilat) - la adresele BRM din ordinele de 

cumpărare. 

2. Dovada Constituirii Garanției Bursiere - la adresele BRM din ordinele de 

cumpărare. 

3. Oferta - la  adresele din ordinul de cumpărare.  

Pentru orice neclaritate privind această primă procedură de afiliere, puteți 
contacta telefonic pe dna. Irina PLACHIDE sau Bogdan BUTARIU și vor veni în 
sprijinul dvs. 
 

INFORMAȚII PRIVIND DESFĂȘURAREA UNEI ȘEDINȚE DE TRANZACȚIONARE  
PRIN BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI 

 
1. La data și ora specificate în ordinul inițiator trebuie să aveți depusă oferta la 
sediul central al BRM sau la sediul Terminalului BRM la care se desfășoară 
procedura respectivă, în funcție de specificațiile ordinului inițiator respectiv. La 
toate procedurile, autoritatea vânzătoare respectivă decide calificarea sau 
respingerea ofertanților în etapa de tranzacționare electronică.  
 
2. Ședința de licitație fiind electronică, pentru operarea pe platforma de 
tranzacționare, veți primi din partea Bursei Române de Mărfuri un user și o parolă 
de accesare a platformei de tranzacționare, cât și tot instructajul necesar, în timp 
util, prin telefon. Reprezentații Bursei Române de Mărfuri vor fi în legătură 
permanentă cu dvs., prin telefon și e-mail.  
 
3. Ședința de tranzacționare electronică se va desfășura în 3 etape: 
 

Etapa I - durează aproximativ 15 minute, timp în care veți introduce pe platformă 
prețul dvs inițial; acesta va fi obligatoriu egal cu prețul din formularul de ofertă 
depus pentru înscrierea la procedură. 

 
   

    Etapa II - durează tot cca 15 minute; în această fază toți ofertanții înscriși își vor 
îmbunătății prețurile inițiale; e practic faza de licitație. În această etapă, dacă 
vânzătorul ANRSPS introduce și el un preț pe platformă, iar acest preț este atractiv 
pentru oricare dintre ofertanți, inclusiv dvs., tranzacția se poate lansa atunci când 
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pe platformă introduceți (oricare dintre ofertanți) același preț sau unul mai mic 
decât al vânzătorului ANRSPS. Dacă respectivul preț nu este contra-atacat de un alt 
ofertant în timp de 2 minute de la lansarea tranzacției, tranzacția se execută 
efectiv și nu mai poate fi atacată ulterior.  

  

Etapa III - Această fază poate dura mai mult decât fazele anterioare. În această 
fază, dacă tranzacția nu a fost executată în faza anterioară, ofertanții nu mai pot 
modifica prețurile. Este stabilit astfel potențialul câștigător. Acum, doar 
vânzătorul ANRSPS va putea accepta sau respinge ultimul (și cel mai bun) preț 
oferit și va decide dacă atribuie contractul respectiv de furnizare sau dacă respinge 
ultimul preț oferit și reprogramează licitația. 

     
 
4. În urma ședinței de tranzacționare, indiferent de modalitatea desfășurării sau de 
rezultat, veți primi un raport al ședinței, după modelul de mai jos. Dacă la finalul 
ședinței societatea dvs e declarată câștigătoare, veți mai primi și un Contract de 
bursă conform modelului de mai jos. Ambele documente primite la finalul ședinței 
trebuie semnate și de dvs. În cazul în care sunteți declarat câștigător al licitației, 
veți achita și comisionul BRM specificat în ordinul inițiator respectiv, după ce 
primiți factura din partea BRM. Comisionul va fi întotdeauna in conformitate cu 
grila de comisioane aferenta ringului respectiv si /sau negociat la nivel minimal.  
 

MODEL RAPORT AL ȘEDINȚEI DE TRANZACȚIONARE PE PIAȚA LA DISPONIBIL 

 

Raport al ședinţei de Tranzacţionare pe Piaţa la Disponibil  

– Ringul ……………. – din data de  ………..2017 

Pentru această şedinţă, a fost anunţat următorul activ de tranzacţionat : 

Ordin iniţiator  Nr.  ……../2017   Cumpărare/Vânzare: …………….. 

Membru afiliat ………… 

Produs ……….. 

Sens de tranzacţionare Cumpărare/Vânzare 

Cantitate …………….. 

Modalitate de calcul a 

preţului 
……………….. 

Atribut Total 

Perioada de livrare ……….. 

Data începerii livrării ………… 

Termen de plată ……………. 

Alte precizări ……………….. 

Garanţie bursieră  ………… lei 

Comision BRM ……. % din valoarea de adjudecare a contractului + TVA 

 
Pentru această şedinţă au depus oferte următoarele societăţi comerciale: 
Societatea x, Societatea y, Societatea z, şi Societatea Q. 

 
Preţul final cel mai bun, de ……….. lei/UM (preţ propriu de livrare/furnizare),  a fost oferit Societatea z şi a fost/nu a 
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fost acceptat de către ………….SRL,  licitaţia încheindu-se cu adjudecare/anulare/urmând să se repete în data de...... .  
 
Coordonator de şedinţă: 
Numele coordonatorului BRM              _________________                                                                        

Membrul afiliat emitent al ordinului iniţiator: 

SC ………. SRL                                                                                                         _________________                                                                                                                   
      
 

Societăţile de brokeraj emitente ale ordinelor de sens contrar: 

Societatea x                                                                                                        _________________ 

Societatea y                                                                                                                   _________________   

Societatea z                                                                                                                    _________________ 

Societatea q                                                                                                                    _________________ 

 

ANEXA preţuri O.I. …./2017 cumpărare/vânzare…….. 

Ordonator: SC ….. SRL 

 

 

MODEL CONTRACT DE BURSĂ 

 

Încheiat în data de ……. 

CONTRACT DE BURSĂ 

……/2017 

AGENŢIE BROKER VÂNZĂTOR AGENŢIE BROKER CUMPĂRĂTOR 

................... SC …. SRL 

CLIENT VÂNZĂTOR CLIENT CUMPĂRĂTOR 

Același ca mai sus SC ….. SRL 

 

Societate brokeraj/ 
Membru afiliat 

SC ….. SRL 

Client SC ….. SRL 

Produs ............................. 

Cantitate   ……….. UM 

Sens tranzacţionare Cumpărare 

Atribut  Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate solicitată. 

Preț obținut …. Lei/UM 

Termen de plată ………….. 

Comision BRM   ... % din valoarea contractului fara acciza si fara TVA  

 
Obligaţiile părţilor: 
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1.1 Părţile se obligă să încheie contractul de vânzare-cumpărare respectând întrutotul condiţiile din ordinul 

iniţiator nr. …./….. şi prezentul contract de bursă. 

1.2 În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare şi/sau după caz, a neconstituirii garanţiei de bună 

execuţie, Bursa Română de Mărfuri va reţine garanţia părţii în culpă, conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Pieţei la disponibil. 

1.3 Participanții se obligă să plătească Bursei Române de Mărfuri, până la data de ……….., comisionul datorat, 

aferent tranzacţiei încheiate. În caz de neplată a comisionului, Bursa Română de Mărfuri va reţine garanţia părţii în 

culpă conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieţei la disponibil. În cazul prelungirii contractului de 

vânzare-cumpărare părţile vor anunţa Bursa Română de Mărfuri iar pentru cantitatea suplimentară, va fi achitat 

comisionul corespunzător. 

Semnătură  vânzător 

 

.............. 

Semnătură cumpărător 

 

SC ……….. SRL  

Semnătura coordonatorului de şedinţa 
  

 

 
 
5. După semnarea contractului de furnizare cu societatea inițiatoare și după 
achitarea comisionului de adjudecare către BRM, puteți solicita fie restituirea 
garanției de participare depusă, fie realocarea acesteia, totală sau parțială, în 
vederea participării la alte proceduri. Cele două drafturi de cereri sunt prezentate 
mai jos. 
 
 

MODEL SOLICITARE RESTITUIRE GARANȚIE DE PARTICIPARE DEPUSĂ 

 
 

CERERE  

de restituire a garanţiei bursiere 

Către: Bursa Română de Mărfuri S.A. 

Subscrisa ………………….., cu sediul în localitatea …………., Strada ………. nr. ….., județul 

………….., solicităm prin prezenta restituirea garanţiei bursiere, în valoare de …………… lei, 

aferentă ordinului iniţiator nr. …………….., privind cumpărarea de …………… de către 

………………….., constituită prin: 

 Scrisoare de garanţie bancară nr. ……………………………………….………. emisă de 

………………………………………………………………………………………………………  

 Ordin de plată nr. …… din ……………… 
Restituirea garanţiei bursiere se va face în contul societăţii, cod IBAN 

……………………………, deschis la ……………………….. 

Chitanţa BRM nr.………………………………………………………………………... 
Restituirea garanţiei bursiere se va face în contul societăţii, cod IBAN 

………………………………………………, deschis la ………………………………………... 
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 CEC nr. ……………… din …………………… 

 Bilet la ordin nr.…………………………………………………………………………. 
Vă mulţumim, 

Data completării: ………….. 
____________ 

 (Nume, prenume) 

________________ 
 (Funcţie)  

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)  

 
Notă: Cererea de restituire a garanţiei bursiere se va transmite în original la sediul SC Bursa 
Română de Mărfuri SA din str. Buzești nr. 50-52,etaj 7, București, 011015 
 

MODEL RELOCARE GARANȚIE DE PARTICIPARE DEPUSĂ 
 

Antet societate 
 
De la: SC ………………………….. SRL 
Adresa nr. …../…………………… 

Către, 
Bursa Română de Mărfuri S.A. 

Str. Buzeşti nr. 50-52, sector 1, Bucureşti, 011015 
Domnule Director Executiv, 

 
Subscrisa ………….. SRL, cu sediul în localitatea …………., str. ………… nr. …., ……………, judeţul ………., solicităm prin 
prezenta realocarea sumei de ……………. lei din garanţia bursieră de ………….. lei aferentă SGB/CEC/OP nr. ……….. din 
data de …………., depusă la Terminalul BRM București, în vederea participării la şedinţa de tranzacţionare din data de 
………….., pentru Activul ………………, Ordinul Iniţiator de cumpărare …… /……….pentru ……………………….. . 
 
Vă mulţumim. 
Operator economic, 
SC ………………………… SRL 
…………………………………               

 
 


