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PROCEDURA BRM DE TRANZACŢIONARE ÎN RINGUL PRODUSELOR
CEREALIERE
TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.
Prezenta procedură cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea
ringului produselor cerealiere în cadrul pieţei la disponibil administrate de S.C. Bursa
Română Mărfuri S.A., denumită în continuare B.R.M. sau bursa, prin Direcţia
Operaţiuni Tranzacţii (DOT).
Art.2.
(1) În ringul produselor cerealiere se pot derula tranzacţii pentru următoarele
active suport:
a) grâu de panificaţie;
b) grâu furajer;
c) rapiţă;
d) soia;
e) porumb;
f) floarea soarelui.
(2) Specificaţiile tehnice ale produselor admise spre tranzacţionare sunt
prezentate în Anexa 1 la prezenta procedură.
Art.3.
(1) În ringul de tranzacţionare poate introduce ordine de vânzare/cumpărare
orice societate comercială care este membru acţionar sau membru afiliat al SC
BRM SA şi care a obţinut statutul de societate de brokeraj.
(2) Societăţile de brokeraj introduc ordine de tranzacţionare în piaţă prin
intermediul brokerilor, persoane fizice angajate în cadrul acestor societăţi.
(3) Atât pentru ordinele de vânzare, cât şi pentru ordinele de cumpărare,
brokerul trebuie să comunice BRM clientul pe contul căruia tranzacţionează
fiecare ordin introdus în piaţă.
(4) Pentru tranzacţiile derulate în sistem electronic BRM va aloca un cod
alfanumeric pentru identificarea fiecărui client în piaţă.
Art.4.
Societăţile de brokeraj pot primi şi introduce ordine de vânzare/cumpărare în
nume şi pe cont propriu şi/sau în nume propriu şi pe contul clienţilor în baza
contractului de mandat încheiat cu aceştia.
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Art.5.
(1) Pentru a introduce ordine de vânzare pe cont propriu şi/sau pe contul
clienţilor, societatea de brokeraj va depune la bursă un dosar de agreare.
(2) Dosarul de agreare este valabil pentru o perioadă de un an de la data
depunerii.
(3) Brokerul va putea introduce în sistem ordinele de vânzare numai după
validarea de către bursă a dosarului de agreare a societăţii pe contul căreia sunt
acestea introduse.
Art.6.
Dosarul de agreare va cuprinde următoarele documente:
a) certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului, în original
sau în copie, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii;
b) o listă a principalelor contracte derulate în ultimul an, indicându-se denumirea
produselor, cantităţile, valorile contractelor şi beneficiarii;
c) listă cu produsele care se intenţionează a fi tranzacţionate cu menţionarea
producătorului/producătorilor acestora;
d) în situaţia în care societatea nu are şi calitatea de proprietar al produselor
care se intenţionează a fi vândute, pentru fiecare produs, se vor prezenta
autorizaţiile de livrare din partea producătorilor originari;
e) alte documente considerate relevante.
Art.7.
În conformitate cu prevederile Regulamentului Bursei Române de Mărfuri
privind organizarea şi funcţionarea pieţei la disponibil, procedurile de tranzacţionare
utilizate în cadrul ringului produselor cerealiere sunt:
a) procedura de tranzacţionare dublu competitivă;
b) procedura de tranzacţionare simplu competitivă;
c) procedura de tranzacţionare directă.
TITLUL II Procedura de tranzacţionare dublu competitivă
Art.8.
Procedura de tranzacţionare dublu competitivă presupune tranzacţionarea
contractelor spot şi forward definite de bursă.
Art.9.
Şedinţele de tranzacţionare se pot desfăşura în sistem electronic sau prin
strigare.
Secţiunea III – Derularea şedinţei de tranzacţionare electronică
Art.10.
Şedinţele de tranzacţionare se desfăşoară săptămânal, în fiecare zi de
miercuri.
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Art.11.
(1) Orarul şedinţelor de tranzacţionare este următorul:
- 1000 – 1200 – ora României – etapa de deschidere;
- 1200 – 1400 – ora României – etapa de tranzacţii libere.
(2) În funcţie de numărul de ordine introduse, orarul poate fi modificat de
către directorul DOT.
Art.12.
(1) În etapa de deschidere brokerii introduc ordine. Acestea sunt validate de
către bursa numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) menţionarea cantităţii, a preţului şi a atributului Total/Parţial;
b) existenţa în contul de garanţii a unei sume disponibile mai mare sau egală
cu valoarea garanţiei necesare în cazul tranzacţionării ordinului.
(2) În etapa de deschidere, ordinele introduse pot fi întreţinute de brokeri
după cum urmează:
i. modificarea preţului;
ii. modificarea cantităţii;
iii. modificarea atributului.
3) Dacă în această etapă se înregistrează acelaşi preţ pentru un ordin de
vânzare şi un ordin de cumpărare, iar atributul ordinului cu cantitatea mai mare este
Parţial, se încheie tranzacţie pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine,
la preţul respectiv, rămânând la tranzacţionare doar cantitatea excedentară din
ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă cele două ordine au aceeaşi cantitate atunci
ele se tranzacţionează integral.
(4) Dacă în această etapă se înregistrează două ordine, unul de vânzare şi
unul de cumpărare, iar preţul ordinului de vânzare este mai mic decât cel al ordinului
de cumpărare şi atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial, se încheie
tranzacţie, pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine, la preţul ordinului
care a fost introdus/actualizat primul în piaţă la preţul respectiv, rămânând la
tranzacţionare doar cantitatea excedentară din ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă
cele două ordine au aceeaşi cantitate atunci ele se tranzacţionează integral la preţul
menţionat mai sus.
(5) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia de egalitate de
preţ menţionată la alin. 3 este îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe
sensul contrar, atunci secvenţa specificată la alin. 3 se execută pentru fiecare dintre
acestea în ordinea introducerii/actualizării în piaţă la acest preţ.
(6) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia menţionată la alin.
4 este îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe sensul contrar, atunci
secvenţa specificată la alin. 4 se execută de la ordinul cu preţul cel mai bun către
ordinul cu preţul cel mai slab. Dacă printre ordinele de sens contrar care îndeplinesc
condiţia specificată la alin. 4 există două sau mai multe ordine având acelaşi preţ,
tranzacţionarea acestora se va face în ordinea menţionată la alin. 5.
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Art.13.
(1) În etapa de tranzacţii libere, ordinele introduse pot fi întreţinute de
brokeri după cum urmează:
i. modificarea preţului;
ii. modificarea cantităţii;
iii. modificarea atributului.
(2) Dacă în această etapă se înregistrează acelaşi preţ pentru un ordin de
vânzare şi un ordin de cumpărare, iar atributul ordinului cu cantitatea mai mare este
Parţial, se încheie tranzacţie pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine,
la preţul respectiv, rămânând la tranzacţionare doar cantitatea excedentară din
ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă cele două ordine au aceeaşi cantitate atunci
ele se tranzacţionează integral.
(3) Dacă în această etapă se înregistrează două ordine, unul de vânzare şi
unul de cumpărare, iar preţul ordinului de vânzare este mai mic decât cel al ordinului
de cumpărare şi atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial, se încheie
tranzacţie, pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine, la preţul ordinului
care a fost introdus/actualizat primul în piaţă la preţul respectiv, rămânând la
tranzacţionare doar cantitatea excedentară din ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă
cele două ordine au aceeaşi cantitate atunci ele se tranzacţionează integral la preţul
menţionat mai sus.
(4) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia de egalitate de
preţ menţionată la alin. 2 este îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe
sensul contrar, atunci secvenţa specificată la alin. 2 se execută pentru fiecare dintre
acestea în ordinea introducerii/actualizării in piaţă la acest preţ.
(5) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia menţionată la alin.
3 este îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe sensul contrar, atunci
secvenţa specificată la alin. 3 se execută de la ordinul cu preţul cel mai bun către
ordinul cu preţul cel mai slab. Dacă printre ordinele de sens contrar care îndeplinesc
condiţia specificată la alin. 3 există două sau mai multe ordine având acelaşi preţ,
tranzacţionarea acestora se va face în ordinea menţionată la alin. 4.
Secţiunea IV – Derularea şedinţei de tranzacţionare prin strigare
Art.14.
(1) Şedinţa de tranzacţionare prin strigare se derulează într-o perioadă de
timp prestabilită de către bursă.
(2) În vederea participării la şedinţa de tranzacţionare, brokerii transmit bursei
ordinul/ordinele de tranzacţionare, menţionând cantitatea, preţul şi atributul cel mai
târziu până la ora 0900 a zilei în care a fost programată şedinţa de tranzacţionare.
(3) Ordinul este validat de bursă doar dacă îndeplineşte, în mod cumulativ, şi
următoarele condiţii:
- menţionarea cantităţi , a preţului şi a atributului Total/Parţial;
- societatea de brokeraj emitentă a ordinului de sens contrar are în contul
de garanţii o sumă disponibilă mai mare sau egală cu valoarea garanţiei
necesare în cazul tranzacţionării ordinului.
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Art.15.
(1) În etapa de deschidere, brokerii prezenţi în ring primesc un număr de
ordine înscris pe un jeton de participare, prin tragere la sorţi, valabil pentru
identificarea acestora până la finalul şedinţei de tranzacţionare.
(2) Coordonatorul de şedinţă va anunţa activele de tranzacţionat programate
pentru şedinţa respectivă, precum şi ordinele introduse în piaţă.
Art.16.
(1) Etapa de tranzacţii libere se va desfăşura separat, pentru fiecare activ
de tranzacţionat în parte.
(2) Coordonatorul de şedinţă anunţă activul de tranzacţionat şi toate ordinele
înregistrate pentru acesta.
(3) În etapa de tranzacţii libere, brokerii ale căror ordine au fost validate pot
întreţine propriile ordine, după cum urmează:
i. modificarea preţului;
ii. modificarea cantităţii;
iii. modificarea atributului.
(4) Modificarea ordinelor se anunţă cu voce tare, în ring, de către broker şi
este înregistrată de către coordonatorul de şedinţă.
(5) Dacă în această etapă se anunţă acelaşi preţ pentru un ordin de vânzare
şi un ordin de cumpărare, iar atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial,
se încheie tranzacţie pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine, la
preţul respectiv, rămânând la tranzacţionare doar cantitatea excedentară din ordinul
cu cantitatea mai mare. Dacă cele două ordine au aceeaşi cantitate atunci ele se
tranzacţionează integral.
(6) Dacă în această etapă se anunţă două ordine, unul de vânzare şi unul de
cumpărare, iar preţul ordinului de vânzare este mai mic decât cel al ordinului de
cumpărare şi atributul ordinului cu cantitatea mai mare este Parţial, se încheie
tranzacţie pentru cea mai mică dintre cantităţile celor două ordine, la preţul ordinului
care a fost introdus primul în piaţă cu preţul respectiv, rămânând la tranzacţionare
doar cantitatea excedentară din ordinul cu cantitatea mai mare. Dacă cele două
ordine au aceeaşi cantitate atunci ele se tranzacţionează integral la preţul menţionat
mai sus.
(7) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia de egalitate de
preţ menţionată la alin. 5 este îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe
sensul contrar, atunci secvenţa specificată la alin. 5 se execută pentru fiecare dintre
acestea în ordinea introducerii lor în piaţă la acest preţ.
(8) Dacă, în situaţia modificării preţului unui ordin, condiţia menţionată la alin.
6 este îndeplinită pentru două sau mai multe ordine de pe sensul contrar, atunci
secvenţa specificată la alin. 6 se execută de la ordinul cu preţul cel mai bun către
ordinul cu preţul cel mai slab (preţul cel mai bun este preţul cel mai mare în cazul
ordinelor de cumpărare, respectiv preţul cel mai scăzut în cazul ordinelor de
vânzare). Dacă printre ordinele de sens contrar care îndeplinesc condiţia specificată
la alin. 6 există două sau mai multe ordine având acelaşi preţ, tranzacţionarea
acestora se va face în ordinea menţionată la alin. 7.
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(9) Dacă în această etapă nu se mai înregistrează nicio modificare a ordinelor
introduse în piaţă, într-un interval de aproximativ 1 minut, coordonatorul de şedinţă
va proceda după cum urmează:
a) anunţă cel mai bun preţ de vânzare, respectiv de cumpărare, oferit şi
numărul brokerului care a introdus ordinul însoţit de menţiunea "o dată"; după ce
aşteaptă încă aproximativ 5 secunde, repetă anunţul însoţit de menţiunea "de două
ori" şi, după o nouă aşteptare de aproximativ 5 secunde, repetă anunţul însoţit de
menţiunea "de trei ori";
b) dacă în oricare dintre perioadele de la litera anterioară, se mai face o
modificare a unuia dintre ordine, etapa de tranzacţii libere se reia;
c) în cazul în care, în urma anunţurilor menţionate la litera a) nu se mai
înregistrează nicio modificare a ordinelor, coordonatorul de şedinţă anunţă
încheierea etapei de tranzacţii libere.
Art.17.
În etapa de închidere a şedinţei, coordonatorul de şedinţă anunţă pentru
fiecare activ de tranzacţionat, tranzacţiile efectuate şi ordinele rămase
netranzacţionate.
TITLUL III PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE SIMPLU COMPETITIVĂ
Secţiunea I – Definirea activului de tranzacţionat
Art.18.
Procedura de tranzacţionare simplu competitivă presupune definirea de către
bursă a activului de tranzacţionat pe baza comenzii transmise de un broker iniţiator.
Pentru acest activ, brokerul iniţiator are drept exclusiv de introducere a ordinelor,
pentru unul dintre sensuri (vânzare/cumpărare). Ceilalţi brokeri au dreptul de a
înregistra numai ordine de sens contrar la ordinul introdus de brokerul iniţiator.
Art.19.
(1) Pentru generarea activului de tranzacţionat, brokerul iniţiator transmite
către bursă o comandă cu menţionarea următoarelor elemente:
a) produsul (în situaţia în care brokerul iniţiator are calitatea de vânzător, acesta
va prezenta certificatul de calitate al produsului);
b) condiţia de livrare;
c) condiţii de plată;
d) plafonul de preţ;
e) data la care se doreşte a se organiza şedinţa de tranzacţionare;
f) orice alte elemente considerate necesare în definirea activului de
tranzacţionat.
(2) Comanda va fi însoţită de dovada existenţei în contul de garanţii a unei
sume disponibile mai mare sau egală cu valoarea garanţiei necesare în cazul
tranzacţionării ordinului.
(3) Comanda se va transmite bursei în una din următoarele forme:
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a) în formă scrisă transmisă prin fax sau prin poştă;
b) în format electronic: e-mail sau formular online aferent software-ului de
tranzacţionare.
(4) Comanda de înregistrare a unui activ de tranzacţionat trebuie transmisă
bursei cu respectarea următoarelor termene:
a) pentru contractele spot nu mai puţin de 2 zile calendaristice înainte de şedinţa
de tranzacţionare;
b) pentru contracte forward nu mai puţin de 7 zile calendaristice înainte de
şedinţa de tranzacţionare;
(5) În situaţia în care brokerul iniţiator justifică urgenţa tranzacţiei, bursa poate
accepta programarea şedinţelor de tranzacţionare într-un termen mai scurt decât
cele anterior menţionate.
Art.20.
(1) Bursa generează activul de tranzacţionat în termen de maxim 24 ore de la
primirea comenzii.
(2) Bursa îşi rezervă dreptul de a nu valida acele comenzi, sunt formulate
astfel încât, în mod evident, nu pot fi tranzacţionate, cum ar fi:
- anunţarea/introducerea unui plafon incorect de către brokerul iniţiator;
- cantitatea nerealistă.
(3) Validarea unei comenzi presupune dreptul brokerului iniţiator de a
introduce un ordin iniţiator.
Art.21.
Şedinţele de tranzacţionare se pot desfăşura în sistem electronic sau prin
strigare.
Secţiunea II – Publicitatea activelor de tranzacţionat
Art.22.
(1) În situaţia în care tranzacţionarea este electronică, din momentul
generării, bursa afişează în sistem detaliile complete ale activului de tranzacţionat.
(2) În situaţia în care tranzacţionarea se face prin strigare, din momentul
generării, bursa afişează pe site detaliile complete ale activului de tranzacţionat şi
transmite mesaje SMS tuturor brokerilor înregistraţi pe această piaţă.
(3) Bursa poate transmite şi comunicate de presă pe fax, poştă electronică
sau alte canale de comunicare prin care să anunţe activele de tranzacţionat şi data
la care acestea sunt programate în vederea tranzacţionării.
Secţiunea III – Derularea şedinţei de tranzacţionare electronică
Art.23.
Şedinţele de tranzacţionare se desfăşoară săptămânal, în fiecare zi de
miercuri.
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Art.24.
(1) Orarul şedinţelor de tranzacţionare este următorul:
- 1000 – 1200 – ora României – etapa de deschidere;
- 1200 – 1400 – ora României – etapa de tranzacţii libere;
- 1400 – 1600 – ora României – etapa de închidere.
(2) În funcţie de data şi numărul de ordine introduse, ziua de desfăşurare
orarul poate fi modificat de către directorul DOT.
Art.25.
(1) În etapa de deschidere, brokerul iniţiator introduce ordinul care va fi
validat de către bursă numai dacă acesta îndeplineşte, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) menţionarea cantităţii
b) menţionarea atributului Total/Parţial.
(2) La ordinul introdus de brokerul iniţiator se pot introduce ordine de sens
contrar cu menţionarea următoarelor elemente, sub sancţiunea invalidării ordinului:
a) cantitate;
b) atribut;
c) preţ.
(3) Ordinul de sens contrar este validat de sistem numai dacă societatea de
brokeraj emitentă a ordinului de sens contrar are în contul de garanţii o sumă
disponibilă mai mare sau egală cu valoarea garanţiei necesare în cazul
tranzacţionării ordinului.
(4) În etapa de deschidere, ordinele introduse pot fi întreţinute de brokeri
după cum urmează:
b) ordinul iniţiator:
i. introducerea/modificarea plafonului;
ii. modificarea atributului din Total în Parţial.
c) ordinul de sens contrar:
i. îmbunătăţirea preţului (reducere în cazul ordinelor de vânzare şi
creştere în cazul ordinelor de cumpărare);
ii. creşterea cantităţii;
iii. modificarea atributului din Total în Parţial.
Art.26.
(1) În etapa de tranzacţii libere, ordinele introduse pot fi întreţinute de
brokeri după cum urmează:
b) ordinul iniţiator:
i. introducerea/modificarea plafonului preţului;
ii. modificarea cantităţii;
iii. modificarea atributului din Total în Parţial.
c) ordinul de sens contrar:
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i. îmbunătăţirea preţului (reducere în cazul ordinelor de vânzare şi
creştere în cazul ordinelor de cumpărare);
ii. creşterea cantităţii;
iii. modificarea atributului din Total în Parţial.
(2) Dacă în etapa de tranzacţii libere nu se înregistrează nicio modificare a
ordinelor introduse în piaţă, într-un interval de 15 minute, această etapă se va
finaliza, trecându-se automat la etapa prevăzută în art.27.
Art.27.
(1) În etapa de închidere, ordinele de sens contrar ordinului iniţiator nu mai
pot fi întreţinute.
(2) Brokerul iniţiator are următoarele drepturi:
a) poate să introducă/modifice plafonul;
b) să modifice cantitatea ordinului său astfel încât să asigure încadrarea în
plafon a tranzacţiei.
(3) Pentru ordinele de sens contrar care se încadrează în plafonul final
tranzacţiile se vor încheia începând cu preţurile cele mai bune către preţurile cele
mai slabe.
(4) În situaţia în care există două sau mai multe ordine de sens contrar la
acelaşi preţ, tranzacţiile se încheie în ordinea cronologică a introducerii ordinelor la
preţul respectiv.
(5) În situaţia în care, la sfârşitul etapei de închidere, ordinul iniţiator nu este
integral tranzacţionat, brokerul iniţiator are următoarele opţiuni:
a) poate solicita brokerilor cu care a încheiat tranzacţii, în ordinea preţurilor
oferite de aceştia, suplimentarea cantităţii, cu condiţia menţinerii preţului
ofertat;
b) dacă mai există în piaţă ordine de sens contrar netranzacţionate, datorită
preţului dezavantajos, poate amâna decizia privind acceptarea acestor ordine
cu un termen de maxim 24 de ore de la data închiderii şedinţei. În cazul în
care în acest termen brokerul iniţiator nu comunică bursei decizia sa finală,
ordinele de sens contrar vor fi considerate expirate, tranzacţia nemaiputând fi
încheiată;
c) poate decide reintroducerea ordinului iniţiator pentru cantitatea rămasă
neacoperită într-o şedinţă de tranzacţionare la o dată ulterioară; în situaţia în
care, pentru reintroducerea ordinului la tranzacţionare, plafonul este
modificat, brokerul iniţiator va comunica bursei valoarea acestuia;
d) poate decide anularea ordinului pentru cantitatea rămasă neacoperită.
Secţiunea IV – Derularea şedinţei de tranzacţionare prin strigare
Art.28.
(1) Şedinţa de tranzacţionare prin strigare se derulează într-o perioadă de
timp prestabilită de către bursă.
(2) În vederea participării la şedinţa de tranzacţionare, brokerii transmit bursei
ordinele de tranzacţionare ca răspuns la ordinele iniţiatoare, menţionând cantitatea,
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preţul şi atributul cel mai târziu până la ora 0900 a zilei în care a fost programată
şedinţa de tranzacţionare.
(3) Ordinul de sens contrar este validat de bursă doar dacă societatea de
brokeraj emitentă a ordinului de sens contrar are în contul de garanţii o sumă
disponibilă mai mare sau egală cu valoarea garanţiei necesare în cazul
tranzacţionării ordinului.
Art.29.
(1) În etapa de deschidere, brokerii prezenţi în ring primesc un număr de
ordine înscris pe un jeton de participare, prin tragere la sorţi, valabil pentru
identificarea acestora până la finalul şedinţei de tranzacţionare.
(2) Coordonatorul de şedinţă va anunţa activele de tranzacţionat programate
pentru şedinţa respectivă, precum şi ordinele introduse în piaţă de către brokerii
iniţiatori.
Art.30.
(1) Etapa de tranzacţii libere se va desfăşura separat, pentru fiecare activ
de tranzacţionat în parte.
(2) Coordonatorul de şedinţă anunţă activul de tranzacţionat şi toate ordinele
de sens contrar ordinului introdus de către brokerul iniţiator.
(3) În etapa de tranzacţii libere, brokerii ale căror ordine au fost validate îşi
pot întreţine aceste ordine, după cum urmează:
a) ordinul iniţiator:
i. anunţarea/îmbunătăţirea plafonului;
ii. modificarea cantităţii;
iii. modificarea atributului din Total în Parţial.
b) ordinul de sens contrar:
i. îmbunătăţirea preţului (reducere în cazul ordinelor de vânzare şi
creştere în cazul ordinelor de cumpărare);
ii. creşterea cantităţii;
iii. modificarea atributului din Total în Parţial.
(4) Modificarea ordinelor se anunţă cu voce tare, în ring, de către broker şi
este înregistrată de către coordonatorul de şedinţă.
(5) Dacă în această etapă nu se mai înregistrează nicio modificare a ordinelor
introduse în piaţă, într-un interval de aproximativ 1 minut, coordonatorul de şedinţă
va proceda după cum urmează:
a) anunţă cel mai bun preţ oferit şi numărul brokerului care a introdus ordinul
însoţit de menţiunea "o dată"; după ce aşteaptă încă aproximativ 5 secunde, repetă
anunţul însoţit de menţiunea "de două ori" şi, după o nouă aşteptare de aproximativ
5 secunde, repetă anunţul însoţit de menţiunea "de trei ori";
b) dacă în oricare dintre perioadele de la litera anterioară, se mai face o
modificare a unuia dintre ordine, etapa de tranzacţii libere se reia;
c) în cazul în care, în urma anunţurilor menţionate la litera a) nu se mai
înregistrează nicio modificare a ordinelor, coordonatorul de şedinţă anunţă
încheierea etapei de tranzacţii libere.
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Art.31.
(1) În etapa de închidere a şedinţei, coordonatorul de şedinţă anunţă pentru
fiecare activ de tranzacţionat în parte, clasamentul final al ordinelor de sens contrar
primite la ordinele iniţiatoare şi solicită brokerului iniţiator să comunice plafonul final.
(2) Pentru ordinele de sens contrar care se încadrează în plafonul final, se
trece la încheierea tranzacţiilor începând cu preţurile cele mai bune către preturile
cele mai slabe.
(3) În situaţia în care există două sau mai multe ordine de sens contrar cu
acelaşi preţ, tranzacţiile se încheie în ordinea cronologică a anunţării ordinelor la
preţul respectiv.
(4) În situaţia în care, la sfârşitul etapei de închidere, ordinul iniţiator nu este
integral tranzacţionat, brokerul iniţiator are următoarele opţiuni:
a) poate solicita brokerilor cu care a încheiat tranzacţii, în ordinea preţurilor
oferite de aceştia, suplimentarea cantităţii, cu condiţia menţinerii preţului
ofertat;
b) dacă mai există în piaţă ordine de sens contrar netranzacţionate, datorită
preţului dezavantajos, poate amâna decizia privind acceptarea acestor ordine
cu un termen de maxim 24 de ore de la data închiderii şedinţei. În cazul în
care în acest termen brokerul iniţiator nu comunică bursei decizia sa finală,
ordinele de sens contrar vor fi considerate expirate, tranzacţia nemaiputând fi
încheiată;
c) poate decide reintroducerea ordinului iniţiator pentru cantitatea rămasă
neacoperită într-o şedinţă de tranzacţionare la o dată ulterioară; în situaţia în
care, pentru reintroducerea ordinului la tranzacţionare, plafonul este
modificat, brokerul iniţiator va comunica bursei valoarea acestuia;
d) poate decide anularea ordinului pentru cantitatea rămasă neacoperită.
Titlul IV - Contractul de bursă şi raportul de tranzacţionare
Art.32.
(1) Încheierea unei tranzacţii se consemnează într-un contract de bursă.
(2) Contractul de bursă va conţine cel puţin următoarele clauze:
a) contractul/activul de tranzacţionat;
b) părţile;
c) cantitatea;
d) preţul;
e) orice alte elemente considerate a fi necesare.
(3) Contractul de bursă va fi contrasemnat şi de coordonatorul de şedinţă.
Semnătura acestuia nu angajează răspunderea BRM pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare ori parţială a tranzacţiei. Semnătura coordonatorului
de şedinţă certifică respectarea regulamentelor şi a procedurilor referitoare la
tranzacţionarea mărfii.
(4) Contractul de bursă este redactat în trei exemplare, câte unul pentru
fiecare parte şi un exemplar pentru BRM.
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Art.33.
La sfârşitul fiecărei şedinţe de tranzacţionare, bursa emite raportul de
tranzacţionare în care sunt menţionate următoarele elemente:
a) activele de tranzacţionat;
b) ordinele iniţiale introduse pentru fiecare contract/activ de tranzacţionat în
parte;
c) modificările ordinelor în cadrul şedinţei de tranzacţionare;
d) tranzacţiile încheiate cu menţionarea cantităţilor, a preţurilor şi a părţilor din
contractele de bursă;
e) alte elemente relevante privind şedinţa de tranzacţionare.
Titlul V - Contractul de vânzare – cumpărare
Art.34.
(1) Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în baza contractului de
bursă, dar trebuie să respecte cel puţin următoarele:
a. preţul este cel prevăzut în contractul de bursă;
b. cantitatea este cea prevăzută în contractul de bursă;
c. condiţiile referitoare la calitatea mărfurilor, termen şi condiţii de
livrare, modalitate de plată şi alte condiţii specifice menţionate în
definirea activului de tranzacţionat sunt cele prevăzute în
tranzacţie, dacă părţile nu convin altfel.
(2) Neexecutarea obligaţiilor asumate în contractul de vânzare cumpărare se
sancţionează cu arestarea garanţiei depuse la BRM de către partea în culpă,
conform art.42 lit.d.
Titlul VI Procedura de tranzacţionare directă
Art.35.
Procedura de tranzacţionare directă este procedura de tranzacţionare în
cadrul căreia pentru un activ de tranzacţionat sunt introduse un singur ordin de
vânzare şi un singur ordin de cumpărare.
Art.36.
Tranzacţionarea directă presupune negocierea directă între cei doi brokeri şi,
în cazul realizării acordului de voinţă, semnarea contractului de bursă.
Art.37.
În baza contractului de bursă se va încheia contractul de vânzare cumpărare
în care vor fi cuprinse clauzele menţionate în contractul de bursă.
Art.38.
Dispoziţiile referitoare la constituirea garanţiilor şi achitarea comisionului
datorat bursei, sunt aplicabile şi în cazul tranzacţionării directe.
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Titlul VII – Garanţii
Art. 39.
(1) Pentru a putea înregistra un ordin în vederea tranzacţionării în ringul
produselor cerealiere, societăţile de brokeraj constituie la dispoziţia BRM o garanţie
a cărei valoare este, de regulă de 2,5% din valoarea estimată a tranzacţiei care se
intenţionează a se încheia, valoarea garanţiei fiind stabilită de către BRM pentru
fiecare activ de tranzacţionat.
(2) Cu acceptul bursei, vânzătorul poate constitui garanţia şi sub formă de
garanţie reală mobiliară. Obiectul garanţiei îl constituie produsele care urmează a fi
vândute. În această situaţie, cantitatea care va fi blocată în contul garanţiei va
reprezenta 5% din cantitatea totală care se intenţionează a fi tranzacţionată.
(3) După constituirea garanţiei reale mobiliare, vânzătorul poate decide
înlocuirea acesteia cu o garanţie financiară, caz în care suma care va trebui să fie
depusă în contul de garanţii se reduce la jumătate din valoarea garanţiei reale
mobiliare.
Art. 40.
Garanţia poate fi constituită în una dintre următoarele forme:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ordin de plată;
scrisoare de garanţie bancară;
numerar în limita disponibilităţilor legale;
titluri de valoare;
filă cec;
bilet la ordin;
garanţie reală mobiliară asupra produselor care se intenţionează a fi
vândute;
h. alte forme acceptate de Consiliul de administraţie al B.R.M..
Art. 41.
Garanţia constituită de către societăţile de brokeraj, în contul unui ordin
pentru care s-au încheiat tranzacţii, va rămâne la dispoziţia BRM până la
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a. achitarea comisionului datorat BRM;
b. primirea de la părţile implicate a confirmărilor reciproce de executare a
contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 42.
(1) Garanţiile constituite sunt pierdute de către societăţile de brokeraj şi vor fi
utilizate de bursă pentru despăgubirea părţii prejudiciate, în următoarele situaţii:
a. brokerul iniţiator nu încheie tranzacţii în limita ultimului plafon de preţ
comunicat în etapa de închidere;
b. brokerul nu semnează contractul de bursă la sfârşitul şedinţei de
tranzacţionare;
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c. clientul societăţii de brokeraj sau societatea de brokeraj care a
tranzacţionat în nume şi pe cont propriu nu semnează contractul de
vânzare cumpărare în conformitate cu prevederile ordinului iniţiator şi
ale contractului de bursă;
d. o parte din contractul de vânzare – cumpărare notifică bursa despre
neîndeplinirea de către cealaltă parte a obligaţiilor asumate prin
contractul de bursă.
(2) Partea prejudiciată este considerată BRM în situaţia în care societatea de
brokeraj nu achită comisionul datorat BRM în termenul asumat.
(3) În situaţia îndeplinirii cumulative a condiţiilor de la alin. (1) şi alin. (2), BRM
va vira parţii prejudiciate garanţia părţii în culpă, după reţinerea contravalorii
comisionului neachitat.
Art.43.
(1) După îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în art. 41 lit.a şi lit.b, garanţia va fi
pusă la dispoziţia societăţii de brokeraj, aceasta având posibilitatea de a menţine
suma în contul de garanţii în vederea unor tranzacţii viitoare sau de a solicita
restituirea acesteia.
(2) Restituirea garanţiilor se face, în orice situaţie, în termen de trei zile
lucrătoare de la data depunerii unei cereri semnată şi ştampilată, în original, la
sediul BRM, indicându-se, pentru cele constituite prin ordin de plată sau numerar,
contul şi banca unde se vor restitui banii.
Titlul VIII – Comisioane
Art.44.
Pentru ordinele pentru care s-a încheiat tranzacţie, societăţile de brokeraj vor
plăti bursei următoarele comisioane calculate la valoarea de tranzacţionare a
ordinului, conform următoarei grile:
Cantitatea tranzacţionată în cadrul
fiecărui ordin (tone)
100 – 500
501 – 1.000
1.001 – 5.000
5.000 >

Procent din valoarea
contractului
1,00%
0,75%
0,50%
0,30%

Art.45.
BRM îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa prezenta procedură.
Singura variantă opozabilă BRM este cea afişată pe site-ul BRM.
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