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1. Scop 
 

Art. 1. Prezenta procedură stabileste, implementează și menține în mod transparent reguli privind 

administrarea rezonabilă și promptă a petițiilor primite de la clienți și precizează modul de pastrare a 

evidențelor și înregistrărilor fiecărei reclamații și a masurilor luate pentru soluționarea acestora, în 

primul rând pe cale amiabilă  referitoare la activitatea SSIF BRM S.A. pe piaţa de capital. 
 
 

2. DOMENIU DE APLICARE  
 

Art.2.  Procedura este aplicabilă activităţilor Compartimentului de conformitate, în exercitarea 

atribuţiunilor, sarcinilor și competentelor cu care a fost învestit. 
 
 

3.  Definitii. Abrevieri. 
 

- Client - orice persoană fizică sau juridică sau entitate fără personalitate juridică, pentru care SSIF 

BRM prestează, în baza unui contract, servicii de investiții financiare principale și/sau conexe;  

- Client profesional - orice client care îndeplinește criteriile prevăzute Legea nr.126/2018 
- Client obișnuit (“client de retail”) - clientul care nu este client profesional;  

- Client minor - clientul care la data semnării contractului cu SSIF BRM, nu are vârsta de 18 ani 

împlinită ;  

- Cont client - contul deschis la SSIF BRM, ăn numele clientului, pentru evidențierea deținerilor și 

operațiunilor cu instrumente financiare și numerar ale acestuia;  

- Cont persoane relevante (“staff”) - contul deschis la SSIF BRM, în numele administratorilor, 

conducătorilor, auditorilor, agenților pentru servicii de investiții financiare, agenților delegați sau al 

oricăror alți angajați sau colaboratori ai SSIF BRM, precum și al persoanelor cu care aceștia se afla în 

legături strânse, pentru evidențierea deținerilor și operațiunilor cu instrumente financiare și numerar ale 

acestora;  

- Petiție - cererea, reclamația, sesizarea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin intermediul 

căreia un petent sau împuternicitii legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în 

scopuri din afara obiectului lor de activitate, și fără un interes comercial propriu, îți exprimă 

nemulțumirea cu privire la activitatea societății;  

- Petent – orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de client;  

- Reprezentant legal - persoana care are prin lege dreptul și îndatorirea de a reprezenta, atunci când 

încheie acte civile și în procesul penal, pe minorii sub 14 ani sau pe celelalte persoane lipsite de 

capacitate de exercițiu aflate sub ocrotirea lor;  

- Registrul Unic de Petitii - registru în format electronic securizat, în care petițiile sunt înregistrate 

cronologic, în ordinea primirii, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare 

început de an, în care sunt completate toate informațiile impuse de către ASF prin legislația în vigoare 

și prin modelul de raportare trimestrială.  
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4. Documente si referinte 
 

- Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare  

- Regulamentul nr.9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și 

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața 

de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a 

petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

- Regulamentul nr.4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de soluționare alternativă a 

litigiilor în domeniul financiar nonbacar (SAL-FIN), cu modificările şi completările ulterioare. Acte 

normative aplicabile, în vigoare 

 
 

5. Descrierea procedurii  
 

 Art.3.  (1) Conform prevederilor legale aplicabile, SSIF BRM  are obligaţia şi deţine proceduri scrise 

în vederea administrării responsabile şi prompte a petiţiilor, păstrează o evidenţă a înregistrării fiecărei 

petiţii, precum şi a măsurilor luate pentru soluţionarea acestora. Procedurile respectă prevederile legale 

în vigoare, conţin informaţii privind modalităţile de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor şi sunt 

făcute disponibile personalului relevant al societății prin utilizarea unor canale interne adecvate.  

Procedurile sunt aprobate de conducerea SSIF BRM, care este responsabil/(ă) pentru punerea lor în 

aplicare şi monitorizarea respectării acestora.  

 

(2) SSIF BRM va furniza petentului, la cerere sau la primirea unei petiții, informații scrise privind 

procesul intern de soluționare a petițiilor. 
 

Art.4. (1) Compartimentul de conformitate din cadrul societății este structura responsabilă de 

supervizarea soluţionării şi de gestionarea petiţiilor.  

 

(2) Reprezentantul compartimentului de conformitate ţine un registru unic de petiții în format electronic 

securizat, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care 

înregistrează cronologic, în ordinea primirii, toate petiţiile, inclusiv pe cele primite la sucursale/agenţii, 

indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poștă electronică, prin sistemul 

on-line.  

 

Registrul unic de petiții în format electronic va fi securizat prin implementarea unui mecanism care să 

garanteze nerepudierea înscrisurilor și cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:  

a) numărul petiţiei;  

b) data petiţiei;  

c) identitatea petentului, inclusiv adresa, numărul de telefon, e-mail şi serviciul/activitatea prestat(ă) la 

care se referă;  

d) numele, prenumele și funcția persoanelor din cadrul societății la adresa cărora s-a formulat petiţia 

sau cărora petentul li s-a adresat pentru prestarea serviciului/activităţii respectiv(e);  

e) obiectul petiţiei;  

f) stadiul petiţiei;  

g) data şi modul de soluţionare a petiţiei;  
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h) motivul pentru care petiția nu a fost soluționată favorabil (dacă este cazul);  

i) prejudiciul invocat de petent (dacă este cazul);  

j) observaţii.  

 

(3) Reprezentantul compartimentului de conformitate de la fiecare sucursală are obligaţia de a transmite 

lunar, în copie, la sediul social/central al SSIF BRM petiţiile primite şi de a solicita înregistrarea 

acestora în Registrul unic de petiții. Informaţiile din Registrul reclamaţiilor se centralizează lunar la 

sediul social/central al SSIF BRM.  

 

(4) Registrul unic de petiții va fi pus în orice moment la dispoziţia A.S.F., la solicitarea acesteia.  

 

(5) În cazul în care clientul nu este mulțumit de răspunsul formulat de SSIF BRM, acesta se poate 

adresa autorități compentente a pietei de capital – Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) – 

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, office@asfromania.ro – în cadrul 

căreia s-a înfiinţat Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar 

(SAL-Fin). 
 

5.1.  Termenul de solutionare a petitiilor si formularea raspunsului  
 

Art.5. (1) Termenul de soluționare a petiției nu poate depăși 30 zile calendaristice de la data 

înregistrării acesteia sau termenul precizat explicit de Autoritatea care solicită un raspuns la o petiție 

depusă la Autoritate. În cazul în care investigarea petiției reclamă un termen mai mare de 30 de zile, 

petiționarului i se va comunica acest lucru, printr-o adresa scrisă, care îi va fi trimisă în cel mult 30 de 

zile de la data primirii petiției.  

Termenul suplimentar nu poate depăși cu mai mult de 15 zile termenul inițial de 30 de zile 

calendaristice.  

 

(2) Informaţiile furnizate petentului privind procesul intern de soluționare a petițiilor, procedurile de 

soluționare a petițiilor, datele de contact necesare în cazul solicitării de informații cu privire la stadiul 

soluționării petițiilor, precum și modalitățile de soluționare alternativă a litigiilor prevăzute de 

dispozițiile legale în vigoare trebuie să fie clare şi actuale şi să conţină detalii privind:  

a) modalitatea de transmitere a petiţiilor (tipul de informaţii pe care trebuie să le furnizeze petentul, 

precum calitatea în care formulează petiţia, interesul în cauză, etc.) identitatea şi datele de contact ale 

persoanei/persoanelor către care trebuie să fie transmise petiţiile precum adresa de e-mail, numărul de 

telefon, etc.;  

b) procesul ce va fi urmat în vederea administrării petiţiei (informaţii privind termenul de soluţionare a 

petiţiei, posibilitatea adresării către o autoritate competentă sau utilizării unui mecanism de soluţionare 

a litigiilor etc.);  

c) informarea petentului cu privire la stadiul de soluţionare a petiţiilor. 

 

(3) În ceea ce priveşte administrarea petițiilor, toate măsurile întreprinse pentru rezolvarea fiecărei 

petiții vor fi înregistrate în momentul adoptării măsurilor. Măsurile se vor înregistra în Registrul unic de 

petiții. 
 

 

(4) Atunci când este adoptată o soluţie finală care nu răspunde/ este în contradicţie cu solicitarea/ării 

petentului, SSIF BRM își va susţine în scris punctul de vedere oferind explicaţii detaliate privind 
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măsurile adoptate şi va informa petentul cu privire la dreptul său de a se adresa organelor şi autorităţilor 

competente şi de a utiliza modalităţile de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor, prevăzute de 

dispozițiile legale în vigoare. 
 

Art.6. Documentul de prezentare al SSIF BRM, întocmit în conformitate cu prevederile legale 

incidente, va cuprinde informaţii cu privire la existenţa compartimentului de conformitate, a 

reprezentantului acestuia şi a posibilităţii transmiterii eventualelor petiții. 

 
Art.7. Toate înregistrările în Registrul unic de petiţii dintr-un an calendaristic şi totalul centralizat al 

acestora se vor păstra de către SSIF BRM  pentru o perioadă de cinci ani de la momentul depunerii 

petiției inițiale. 

 
Art.8.(1) În scopul apărării drepturilor investitorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară verifică 

modul de aplicare și de respectare a prevederilor legale și poate verifica modul de soluționare a 

petițiilor de către SSIF BRM. În acest scop, societatea are obligația de a transmite trimestrial Autorității 

de Supraveghere Financiară, în format electronic, Registrul unic de petiții întocmit conform Anexei nr. 

1 la Regulamentul nr.9/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în copie.  

 
(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se transmite până în ultima zi a lunii următoare trimestrului pentru 

care se face raportarea, atât în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicația de raportări 

electronice, cât și în scris, și este semnată de conducerea SSIF BRM și de reprezentantul 

compartimentului de conformitate.  

 
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), SSIF BRM  transmite, pentru fiecare solicitare primită de la 

Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu modalitatea de soluționare a unei petiții, în 

termen de maximum 5 zile de la primirea solicitării sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, o 

notă de fundamentare, precum și toate informațiile și documentele avute la dispoziție, pentru verificarea 

modalității de soluționare a respectivei petiții. 

 
Art.9.(1) Pentru asigurarea transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, SSIF BRM 

va transmite Autorității de Supraveghere Financiară rapoartele prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la 

Regulamentul nr.9/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

(2) Raportul prevăzut în Anexa nr. 2 conține informații cu privire la situația generală a petițiilor, după 

cum urmează:  

a) numărul total de petiții înregistrate pe lună și pe an;  

b) numărul total de petiții soluționate favorabil pe lună și pe an;  

c) numărul total de petiții soluționate nefavorabil pe lună și pe an;  

d) numărul de petiții în curs de soluționare pe lună și pe an.  

 

(3) Rapoartele prevăzute la alin.(1) vor fi transmise în format Excel, cu semnătură electronică extinsă 

validă, pe adresa de e-mail: raportariESMAarticol9@asfromania.ro .  

 
(4) Macheta standard în format Excel a rapoartelor prevăzute la alin. (1) va fi descărcată de pe site-ul 

Autorității de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro), secțiunea Supraveghere / Piață de capital 

/ Raportări ReSE 3.  
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(5) Rapoartele menționate la alin. (1) vor fi transmise Autorității de Supraveghere Financiară trimestrial 

și anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului pentru care se face raportarea. 
 

5.2.  Dispozitii finale 
 

Art.10. Prezentele Reguli și proceduri vor fi revizuite anual și se completează de drept cu orice reglementări 

emise de A.S.F., cu dispozitiile cuprinse în Cadrul juridic aplicabil, cu orice alte reglementări interne ale BRM 

aplicabile (Regului și proceduri, decizii, politici, etc), precum și cu Normele, Regulamentele ori directivele 

internaționale aplicabile. 

 

Art.11.  Prezentele Reguli și proceduri au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație al BRM 

din data de ..........................., și au fost emise în 2  exemplare originale, din care: 1 exemplar pentru 

Societate si 1 exemplar spre a fi depus la Camera de Comerț și Industrie a României. 

 

 

 

 

 

 

Semnătura,                                                                                      Semnătura, 

 

  

Ofițer Conformitate                                                                   Ofițer Conformitate 

Cristina Vasiliu                                                                         Alice Afrim   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semnătura, 

 

__________________________ 

Gabriel PURICE 

 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

S.C. BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. 

 
 


