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1. Scop 

 
Art.1 Prezentul document intitulat ”Reguli și proceduri privind evaluarea și administrarea 

riscurilor” (denumite pe scurt “Reguli și proceduri”) reprezintă documentul întocmit și aprobat de 

către organele de conducere (Consiliul de administrație) ale S.C.BURSA ROMANA DE MARFURI 

(denumită în cele ce urmează “ BRM” sau “ Societatea”), potrivit dispozițiilor Actului Constitutiv, 

reglementărilor și normelor interne și dispozițiilor Cadrului juridic aplicabil în materia prestării 

serviciilor de investiții financiare, conform Autorizației emise de ASF în materia evaluării și 

administrării riscurilor.  
 

2. Definiții și abrevieri 
 

Art.2 În înțelesul prezentelor Reguli și proceduri, termenii, expresiile și noțiunile au urmatoarele 

semnificații:  

 

(1) Salariat/Angajat: O persoană fizică salariată a BRM, sau care se află în orice altă relație 

contractuală cu BRM. 

 

(2) Salariat cu atribuții speciale: Salariat care, pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor, poate obține 

informații din interior despre un Emitent sau despre ordinele de cumparare/vânzare ori tranzacțiile cu 

instrumente financiare emise de un Emitent sau alt tip de informații referitoare la instrumente 

financiare admise la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare sau piața reglementată 

administrate de S.C. Bursa de Valori București și/sau pe un alt sistem alternativ de tranzacționare ori 

piața reglementată autorizată de ASF. Persoanele care sprijină activitatea persoanelor descrise mai 

sus, șefii compartimentelor/departamentelor specifice BRM, persoanele cărora li s-a atribuit dreptul 

de a lua decizii comerciale vor fi considerați salariați cu atribuții speciale.  

 

(3)  Client este orice persoană, fizică sau juridică, în legatură cu care BRM a prestat sau prestează o 

activitate sau un serviciu de investiții financiare, în conformitate cu Cadrul juridic aplicabil.  

 

(4) Instrumente Financiare – înseamnă instrumente financiare definite la art. 2 alin. (1) din Legea 

nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.  

 

(5) Autoritatea de supraveghere: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). 

 

(6) Tranzacție: contractul de vânzare-cumparare de instrumente financiare, înregistrat atât în sistemul 

de tranzacționare al BVB cu respectarea prevederilor Titlului III din Codul Bursei de Valori București 

– operator de piață și ale Codului BVB_Operator de system, precum și toate operațiunile de 

tranzacționare derulate de BRM pe orice alte piețe reglementate/sistem alternative de tranzacționare 

ori alte locuri de tranzacționare autorizate/supravegheate de autorități de reglementare competente. 

 

(7)  BVB  – denumirea prescurtată a Societății Bursa de Valori București S.A., în calitate de Operator 

de Piață și Operator de Sistem, în sensul Legii nr. 297/2004 și al reglementărilor C.N.V.M./ASF. 

 

(8) Ofițer de conformitate – RCCI din cadrul BRM care este responsabil cu asigurarea funcției de 

Conformitate, în acord cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu Dispunerea de Măsuri a 

ASF nr. 6/2013 și  Legea nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare 
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(9) RCCI: Reprezentantul Compartimentului Conformitate şi Management Risc din cadrul BRM, cu 

atribuții de verificare și atribuții de conformitate în aplicarea prezentei Proceduri și a cadrului legal 

aplicabil.  

 

(10) CCIMR: reprezintă Compartimentul de control intern și management risc organizat în cadrul 

BRM în conformitate cu prevederile la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.  

 

(11) ROF: Regulamentul de organizare și funcționare din cadrul BRM aprobat de Consiliul de 

administrație al Societății. 

 

(12) Contract de prestări servicii de investiții financiare: contract de intermediere încheiat între 

BRM și un client, persoană fizică sau juridică, având ca obiect prestarea de către BRM, pe contul 

acestei persoane, a serviciilor și activităților de investiții financiare pentru care aceasta a fost 

autorizată de ASF, conform legii.  
 

(13)  Persoană relevantă (în cauză) - în raport cu BRM - înseamnă oricare din urmatoarele:  

a) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al BRM;  

b) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al BRM;  

c) un angajat (salariat) al BRM sau al unui agent delegat al BRM, precum și orice altă persoană 

fizică care iși oferă serviciile la dispoziția și sub controlul firmei de investiții sau a agentului 

delegat al firmei de investiții și care este implicat în desfășurarea de către BRM a serviciilor și 

activităților de investiții;  

d) persoana fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către BRM sau către agenții 

delegați ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfășurării de către BRM a 

serviciilor și activităților de investiții;  

 

(14) Persoana cu care o persoană relevantă are relații de familie - înseamna oricare din 

urmatoarele:  

a) soțul (soția) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislația 

natională echivalent al soțului (soției);  

b) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevantă;  

c) orice alta rudă a persoanei relevante care, la data tranzacției personale, locuia cu acea persoană în 

aceeași locuință de cel puțin un an.  
 

(15)  Depozitarul Central – entitate constituită și autorizată de A.S.F. în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completarile ulterioare și ale 

Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de 

compensare și contrapărților centrale cu care BVB are relații contractuale. 

 

(16) Administrator (Ofițer) de risc – persoana din cadrul BRM, numită în aceasta funcție în 

conformitate cu Cadrul juridic aplicabil, Actul constitutiv al Societății și Regulamentul de Organizare 

și Funcționare al BRM,  cu atribuții în identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor 

Societății, precum și cu atribuții în aplicarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 și a dispozițiilor 

Cadrului juridic aplicabil. 
 

(17)  Organ de conducere - înseamnă persoanele care îndeplinesc funcția de Conducători în cadrul 

BRM care sunt numiți de Consiliul de administrație și autorizați de ASF în conformitate cu Cadrul 

juridic aplicabil și dispozițiilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.  
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(18) Organ de conducere în funcția sa de supraveghere - organul de conducere care își îndeplinește 

rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și care este reprezentat de 

consiliul de administrație, în cadrul sistemului unitar de administrare, și de consiliul de supraveghere, 

în cadrul sistemului dualist de administrare.    

  

(19) Conducere superioară - persoanele fizice care exercită funcții de conducere în cadrul  BRM și 

care sunt responsabile și răspunzătoare față de organul de conducere pentru activitatea de conducere 

curentă a BRM. Conducerea superioară este reprezentată de directori, în cadrul sistemului unitar de 

administrare, și de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare.     

   

(20)  Profil de risc - suma expunerilor BRM la riscuri reale și potențiale. 
    

(21) Apetit la risc - nivelul absolut al riscurilor pe care BRM este pregătită să și-l asume în mod 

aprioric.    

 

(22) Proces intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri - componenta a cadrului de 

administrare a activității BRM, care vizează că organul de conducere al acestora să asigure 

identificarea, măsurarea, agregarea și monitorizarea în mod adecvat a riscurilor BRM, deținerea unui 

capital intern adecvat la profilul de risc și utilizarea și dezvoltarea unor sisteme solide de administrare 

a riscurilor.     

 

(23)  Risc de rata a dobânzii -  riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor și capitalului 

ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii.    

 

(24) Risc aferent tehnologiei informației (IT) - subcategorie a riscului operațional care se referă la 

riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, determinat de inadecvarea 

strategiei și politicii IT, a tehnologiei informației și a procesării informației, cu referire la capacitatea 

de gestionare, integritatea, controlabilitatea și continuitatea acesteia sau de utilizarea 

necorespunzatoare a tehnologiei informației.    
 

(25) Risc reputațional - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului 

determinat de percepția nefavorabilă asupra imaginii BRM de către clienți, contrapartide, acționari, 

investitori sau autorități de supraveghere.    

  

(26) Risc strategic - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului determinat 

de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvată 

a deciziilor sau de lipsa de reacție la schimbările din mediul de afaceri.     

    

(27) Riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situației patrimoniale și/sau 

reputaționale a BRM.   

 

(28)  Activități semnificative:   

   

a) activități care prezintă o asemenea importantă încât orice dificultate sau esec în desfașurarea 

acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce privește abilitatea BRM de a-și 

îndeplini obligațiile prevăzute de cadrul de reglementare și/ori de a-și continua activitatea;     

b) orice alte activități care necesită o autorizație din partea autorităților competente;      

c) orice activități care au un impact semnificativ din perspectiva administrării riscurilor;      

d) administrarea riscurilor aferente activităților prevăzute la lit. a). 
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(29) Portofoliu de tranzacționare – semnificația prevazută la art. 4 alin. (1) pct. 86 din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013.    

 

(30) Risc de piață - riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din bilanț și din afara bilanțului 

datorită fluctuațiilor nefavorabile pe piață ale prețurilor (cum ar fi, de exemplu, prețurile acțiunilor, 

ratele de dobândă, cursurile de schimb valutar).     

 

(31) Risc de model - o pierdere posibilă pe care o BRM ar putea să o înregistreze ca urmare a unor 

decizii care ar putea fi bazate, în principal, pe rezultatele modelelor interne, din cauza unor erori în 

dezvoltarea, implementarea sau utilizarea acestor modele.    
 

(32) Contraparte centrala – semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 34 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013. 

 

(33) Risc operațional – semnificația prevazută la art. 4 alin. (1) pct. 52 din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013.     

 

(34) Risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare 

a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor 

stabilite.     

 

(35) Risc de lichiditate - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, 

determinat de incapacitatea BRM de a-și îndeplini obligațiile la scadența acestora.    

  

(36) Risc sistemic - riscul de producere a unei deteriorări la nivelul sistemului financiar, care poate 

avea consecinte negative grave pentru sistemul financiar și pentru economia reală.     

  

 

3. Principalele reglementări naţionale aplicabile 
 

Art.3 Administratorul de risc va avea atribuțiile prevăzute de Cadrul juridic aplicabil, acestea 

urmând a fi incluse în fișa postului, conform R.O.F., în ceea ce privește identificarea, evaluarea, 

monitorizarea și raportarea riscurilor Societății, precum și evaluarea și administrarea riscurilor la care 

este expusă Societatea. Atribuțiile legale ale Administratorului de risc sunt detaliate în urmatoarele 

acte normative:  

• Legea nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare  

 

• Regulamentul nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului 

(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele 

prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 648/2012   

 

• Regulamentului nr. 6 /2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele 

aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 
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• Regulamentului nr. 13/ 2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative. 

 

• Norma nr. 1/2019  privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice 

utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către 

Autoritatea de Supraveghere FinanciarăREGULAMENT nr. 5/2019 privind reglementarea unor 

dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii 

nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare  
 

• Orice alte dispoziții legale emise de ASF și/sau alte entități cu atribuții de reglementare, 

supraveghere sau legiferare, aplicabile BRM în calitate de societate de servicii de investiții 

financiare, cu privire la administrarea și evaluarea riscurilor.  
 

4. Descrierea procedurii 

  
Art.5 Reguli si proceduri este documentul elaborat de către BRM în conformitate cu Cadrul juridic 

aplicabil emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în cele ce urmează “A.S.F.”) 

și/sau de alte entități din piata de capital (Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central 

S.A.), în scopul asigurării conformității și respectării dispozițiilor generale privind evaluarea și 

administrarea riscurilor în cadrul BRM cu privire la serviciile de investiții financiare care vor fi 

prestate pe piața de capital, conform obiectului de activitate al BRM. Prezentele Reguli și proceduri 

stabilesc procedurile de evaluare, monitorizare și administrare a riscurilor financiare, la care se 

expune BRM ca urmare a prestării de servicii de investiții financiare, în conformitate cu Autorizația 

emisă de A.S.F. și Cadrul juridic aplicabil.  
 

Art.6 În aplicarea prezentelor Reguli și proceduri, viziunea Consiliului de administrație al BRM este 

acceea de a asigura o conformitate deplină cu Cadrul juridic aplicabil în activitatea desfășurată în 

cadrul Societății pe linie de evaluare și administrarea riscurilor financiare în legatură cu prestarea 

serviciilor și activităților de investiții financiare incluse în obiectul sau de activitate, autorizat de 

A.S.F. Politicile și obiectivele BRM  cu privire la administrarea riscurilor sunt prezentate, în cadrul 

acestor Reguli și proceduri, separat pentru fiecare categorie de risc așa cum este prevăzut în 

Regulamentul A.S.F. nr. 6/2018 privind cerințele de publicare pentru instituțiile de credit și firmele 

de investiții. 

 

Art.7 Consiliul de administrație al BRM numește un Coordonator al funcției de administrare a 

riscurilor care trebuie să fie un membru independent al conducerii superioare (Conducator), cu 

responsabilități distincte privind funcția de administrare a riscurilor. Tot în atribuțiile Consiliului de 

Administrație revine și numirea unui Ofițer de risc care are ca și atribuții identificarea, 

calcularea/estimarea riscurilor și informarea coordonatorului funcției de administrare a riscurilor, 

Consiliului de administrație și organului de conducere cu privire la acestea. 
 

Art.8 Structura organizatorică a BRM este definită și aprobată de către Consiliul de administrație al 

acesteia și este descrisă în R.O.F. aprobat conform legii și dispozițiilor Actului Constitutiv. În 

conformitate cu Organigrama Societății, în cadrul BRM este constituit un Compartiment de control 

intern și management risc (CCIMR sau CCI), care, în indeplinirea atribuțiilor ce-i revin, va raporta 

direct către Consiliul de administrație și Președintele Consiliului de administrație, informând imediat 

conducătorii și auditorii Societății având legaturi cu toate departamentele/compartimentele din cadrul 

BRM care sunt implicate în prestarea serviciilor de investiții financiare și activităților de investiții pe 

piața de capital, în nume propriu și/sau pe contul clientilor.  

https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/regulamente-cnvm/499-2019-regulamente-piata-de-capital-2/6715-regulament-nr-5-2019
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/regulamente-cnvm/499-2019-regulamente-piata-de-capital-2/6715-regulament-nr-5-2019
https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/regulamente-cnvm/499-2019-regulamente-piata-de-capital-2/6715-regulament-nr-5-2019
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Art.9 În cadrul BRM, funcția de Ofițer de risc va fi îndeplinita de către o persoană autorizată de 

A.S.F. fie în mod independent, fie de către unul din Reprezentanții Compartimentului de control 

intern (RCCI) care îndeplinește condițiile prevazute la art. 81 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind 

pieţele de instrumente financiare. Unul din Conducătorii BRM care supraveghează activitatea prestată 

de BRM pe piața de capital va fi și Coordonatorul funcție de ofițer de risc.  
 

 

4.1. Modalități privind acoperirea riscurilor 

 

Art.10 Pe toată durata de funcționare, societatea va respecta cerințele de capital și limitele privind 

expunerile mari definite în regulamentele mai sus menționate. 
 

Art.11  Cerințele de capital se referă la urmatoarele categorii de risc: 

 

a) riscul de piață;  

o Riscul de poziție; 

o Riscul de decontare și riscul de credit al contrapartidei; 

o Riscul de schimb valutar;  

o Riscul de marfă. 

b) riscul de credit; 

c) riscurile operaționale; 

d) riscurile legale; 

e) expunerile mari sau riscul de concentrare; 

f) alte riscuri. 
 

 

4.2. Cerințe de capital și raportări privind evaluarea riscurilor 
 

Art.12 BRM are obligativitatea să raporteze lunar catre Autoritatea Supraveghere 

Financiară (A.S.F.) situația privind lichiditatea; Cerințele de fonduri proprii, expunerile 

mari și efectul de levier vor fi raportate către A.S.F. trimestrial, conform prevederilor 

legale în vigoare (Regulamentul UE 680/2014),  

 

Art.13 Cerința de capital prevăzute de Cadrul juridic aplicabil, care trebuie să fie 

respectate de BRM sunt: 

  

a) Fondurile proprii trebuie să fie mai mari sau cel putin egal cu nivelul minim cerut 

pentru capitalul inițial; 

b) Fondurile proprii trebuie să fie mai mari sau cel putin egal cu suma cerințelor de 

capital pentru respectarea coeficiențiilor riscurilor aferente portofoliului de 

instrumente financiare. 

 

Art.14 BRM trebuie să îndeplinească în orice moment urmatoarele cerinte de fonduri 

proprii (conform art. 92 din Regulamentul UE nr. 575/2013): 
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a) o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de baza de 4,5%; 

b) o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 6%; 

c) o rată a fondurilor proprii totale de 8% 

 

Art.15 BRM va raporta trimestrial ASF, în maniera specificată de aceasta, situația 

referitoare la calculul fondurilor proprii și al cerințelor de capital pentru acoperirea 

riscurilor. În acest sens, BRM poate desemna o persoană din cadrul compartimentului 

de contabilitate responsabilă cu întocmirea acestor raportari. Administratorul de risc va 

fi responsabil cu monitorizarea și administrarea riscurilor. 
 

 

4.3. Riscul de piață 
 

Art.16 Riscul de piață reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negative a profiturilor determinat 

de fluctuațiile de piață ale prețurilor titlurilor de capital și ale ratei dobânzii în ceea ce privește 

activitățile care aparțin portofoliului de tranzacționare, precum și fluctuațiile cursului valutar și ale 

prețurilor mărfurilor pentru întreaga activitate a societății; în acest sens, riscul de rată a dobânzii 

reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a unor 

modificări adverse ale ratelor dobânzii. 

 

Riscul de piață cuprinde: 

a) Riscul de pozitie; 

b) Riscul de decontare și riscul de credit al contrapartidei; 

c) Riscul de schimb valutar; 

d) Riscul de marfa. 

 

4.3.1. Riscul de poziție este riscul asumat de BRM, intervenit ca urmare a schimbării prețurilor 

instrumentelor financiare din cauza unor factori legați de mișcările pieței și de situația emitenților 

respectivelor instrumente financiare. 

 

(1) Riscul de poziție privește portofoliul tranzacționabil și se calculează separat pentru: 

a) titluri de creanță  

• riscul specific; 

• riscul general; 

b) titluri de capital; 

• riscul specific; 

• riscul general; 

c) titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv. 

 

Art.17  Riscul specific și riscul general pe titluri de creanță - la evaluarea titlurilor de creanță se ține 

seama de: 

• tipul dobânzii pentru stabilirea bandei de scadență în care se va încadra titlul; 

• planul de rambursare a principalului – dacă există un astfel de plan; 

• moneda în care este denominat titlul. 

 

Art.18  Riscul de poziție pe titluri de capital 

Reguli de calcul: 
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a) Cantitatea de acțiuni repezință poziția neta (Cantitatea avută + cantitatea cumparată în 

decontare - cantitatea vândută în decontare);  

b) În situația în care există poziții pe contracte futures pe diferițe scadențe se va lua în calcul 

prețul respect 

c) ivului instrument financiar publicat, conform legii, pentru fiecare scadență; 

d) Pentru contractele futures care nu au corespondent spot pentru a se calcula poziția netă se va 

lua marja acestuia deoarece în situația în care instituția nu raspunde la apel pierde doar marjă, 

poziția fiind închisă de Casa de Compensație/Contrapartea Centrală; 

e) Cerința de capital aferentă riscului pe titluri de capital se determină după cum urmează: 

• se calculează poziția netă short sau long pe fiecare titlu de capital; 

• se adună toate pozițiile long nete și din total se scad toate pozițiile short nete. Diferența = 

poz. totală netă; 

• se adună toate pozițiile long nete cu toate pozițiile short nete. Suma va reprezenta poziția 

totală brută; 

• elementele extrabilantiere. În situația în care, în cuprinsul poziției brute se află valori ce 

provin atât de la acțiuni cât și de la contracte futures, valoarea totală a acestora se va 

introduce la rubrica portofoliul de acțiuni, iar valoarea contractelor futures se va introduce 

la rubrica elemente extrabilantiere (inserările se vor face în funcție de tipul poziției: long 

sau short); 

• Cerința de capital pentru riscul general de poziție pe titluri de capital = poziția brută * 8%; 

• Cerința de capital pentru riscul specific de poziție pe titluri de capital = poziția netă * 8%; 

• Cerința de capital totală pentru riscul de poziție = Cerința de capital pentru riscul general 

de poziție pe titluri de capital + Cerința de capital pentru riscul specific de poziție pe titluri 

de capital.  

f) În cazul angajamentelor ferme se vor parcurge urmatoarele etape: 

• Se determină valoarea instrumentelor financiare oferite în oferta publică, valoarea 

numarului de instrumente financiare subscrise; 

• Se determină valoarea poziției nete prin calcularea diferenței instrumentele oferite și 

instrumentele financiare subscrise; 

• Se determină ponderea poziția netă cu procentul aferent; 

• Se va calcula cerința de capital, în funcție de natura instrumentului financiar,folosind 

pozițiile reduse aferente angajamentelor de preluare fermă. 

g) În cazul titlurilor de participare la OPC: 

 

Cerința de capital = ∑ (Valoarea unităților fiecarui fond * coeficientul de capital) 

 

Art.19 Cerința de capital pentru riscul de poziție = cerința de capital pentru riscul de poziție pentru 

titlurile de creanță + cerința de capital pentru riscul de poziție pentru titlurile de capital +cerința de 

capital pentru riscul de poziție pentru titlurile OPC. Trebuie să se aiba în vedere aplicarea ponderilor 

menționate la Art. 132 din Regulamentul UE nr. 575/2013. 
 

 

4.3.2.  Riscul de decontare și riscul de credit al contrapartidei 

 

 Art.20 Riscul de decontare / livrare 
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(1) Riscul de decontare reprezintă riscul la care este expusa BRM  în cazul în care titlurile de creanță, 

titlurile de capital și mărfurile (excluzând contractele repo și reverse repo, precum și tranzacțiile de 

luare sau oferire de împrumut a titlurilor sau mărfurilor) sunt nedecontate după data livrării. 

 

(2) În procedura de evaluare a riscului de decontare pot intra doar acele instrumente financiare care 

fac parte din portofoliul tranzacționabil. 

 

(3) Cerința de capital pentru astfel de risc se calculează ca ∑[(prețul de decontare stabilit prin contract 

– prețul de piața)*coeficientul de capital]. 

 
 

Art.21 Riscul de credit al contrapartidei 
 

(1) Riscul de contrapartidă apare doar la operațiunile în marjă respectiv creditarea în marjă sau 

împrumuturile de titluri. 

 

(2) Elemente care intra în cadrul riscului de credit al contrapartidei:  

a) Instrumente financiare derivate tranzacționate pe OTC și instrumente financiare derivate 

de credit; 

b) Acorduri repo, acorduri reverse repo, operațiuni de dare sau luare de titluri/ mărfuri cu 

împrumut care se bazează pe titluri sau mărfuri incluse în portofoliul de tranzacționare; 

c) Tranzacțiile de creditare în marjă în legătura cu titluri sau mărfuri; 

d) Tranzacțiile cu decontare îndelungată. 

 

Cerința de capital = ∑(expunerea ramasă*coeficientul de ponderare)*12,5% 
 

 

4.3.3.  Riscul de schimb valutar 
 

(1) Riscul de schimb valutar este reprezentat de expunerea BRM la fluctuațiile ratei de schimb a 

valutelor și a prețului aurului aplicate tuturor elementelor exprimate ăn valute străine. 

 

(2) În procedura de evaluare a riscului de schimb valutar intră atât instrumente financiare care fac 

parte din portofoliul tranzacționabil cât și cele care fac parte din portofoliul netranzacționabil. 

 

(3) Portofoliul tranzacționabil este definit ca fiind compus din totalitatea pozițiilor pe instrumente 

financiare și mărfuri care sunt deținute fie cu intenție de tranzacționare, fie pentru a acoperi alte 

elemente din portofoliul de tranzacționare, și care sunt fie libere de alte clauze restrictive cu privire la 

posibilitatea tranzacționării acestora, fie pot fi acoperite. 

 

(4) Portofoliul netranzacționabil este definit ca fiind compus din totalitatea pozițiilor pe instrumente 

financiare și mărfuri care sunt deținute de BRM  și care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi cuprinse 

în portofoliul tranzacționabil. 

 

(5) Riscul de schimb valutar se calculează în patru etape după cum urmează: 

 

a) Se calculează poziția deschisă netă a instituției pe fiecare valută (inclusiv moneda de 

raportare) și pe aur;  



BURSA ROMANA DE 

MARFURI 

 

REGULI SI PROCEDURI PRIVIND 

EVALUAREA SI ADMINISTRAREA RISCURILOR 

 
ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI 

FUNCTIONARE AL BRM 

COD: RP.02 

Ediţia / Revizia/ data: 

1/3/30.09.2019 

 

Pagina 12/ 23 

 

                                            Prezentul document este proprietatea S.S.I.F. Bursa Romana de Marfuri S.A.   

Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii.  

Pagină 12 din 23 

 

b) Pozițiile lungi și scurte nete pe fiecare valută, alta decât moneda de raportare, precum și 

poziția lungă sau scurtă netă pe aur, se transformă în monedă de raportare la cele mai 

raspândite cursuri de schimb la vedere (spot) ale pieței;  

c) Aceste poziții sunt, în continuare, adunate separat pentru a forma totalul pozițiilor nete scurte 

și respectiv totalul pozițiilor nete lungi. Cel mai mare dintre aceste totaluri va reprezenta 

poziția valutară netă totală a instituției; 

d) Cerința de fonduri proprii pentru această expunere se ponderează cu 8%; 

e) Valoarea totală a expunerii la risc se calculează orin multiplicarea cerințelor de fonduri proprii 

cu 12,5% (art. 92 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul UE nr. 575/2013) 

 

(6) Pozițiile, pe care o instituție le-a luat în mod deliberat pentru a se acoperi împotriva efectului 

advers al cursului de schimb asupra indicatorului de capital (capital ratio), pot fi excluse de la calculul 

poziției valutare deschise nete. Asemenea poziții trebuie să fie de natură netranzacționabilă sau 

structurală, iar excluderea acestora, precum și orice modificare a condițiilor privind excluderea lor, 

necesită acordul autorității competente. Același tratament, supus acelorași condiții ca și cele de mai 

sus, poate fi aplicat pozițiilor, deținute de instituție, în legatură cu elemente care sunt deja deduse la 

calculul fondurilor proprii. 

Societatea va calcula cerința de fonduri proprii pentru riscul valutar numai dacă valoarea poziției 

totale nete pe valută depațeste 2% din totalul fondurilor proprii. 
 

 

4.3.4.  Riscul de mărfuri 

 

Art.22(1) Riscul pe mărfuri poate apare ca urmare a pierderilor în cazul oricăror poziții pe mărfuri. 

Fiecare poziție pe mărfuri trebuie exprimată în funcție de unitatea de masură standard, prețul spot 

exprimându-se în moneda de raportare. 

 

(2) Metode de evaluare a riscului pe mărfuri: 

a) Metoda scalei scadențelor; 

b) Metoda simplificată. 
 

Art.23 Riscul de rată a dobânzii 

 

(1)  Riscul de rată a dobanzii este riscul asociat unei posibile pierderi datorată evoluției nefavorabile a 

ratei dobânzii în raport cu dobânda încasata de BRM pe titlurile de creanța pe care le deține în 

portofoliu. 

 

Art.24 Riscul de credit 

 

(1)  Riscul de credit este riscul cauzat de pierderea intervenită ca urmare a falimentului debitorilor în 

legatură cu activele cu risc, altele decât cele incluse în portofoliul tranzacționabil. 
 

(2)  Metodologie de determinare: valoarea expusă la risc a unui element de active este reprezentată de 

valoarea sa bilantieră, iar valoarea expusă la risc a elementelor din afara bilanțului va fi reprezentată 

de urmatoarele procente din valoarea acestora:  

• 100%, daca elemental este purtator de risc maxim; 

• 50%, daca elemental este purtator de risc mediu;  

• 20% daca elemental este purtator de risc moderat; 

• 0%, daca elemental este purtator de risc scazut. 
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(3)  Pentru calculul riscului de credit, fiecare element de activ sau din afara bilanțului trebuie încadrat 

într-una din urmatoarele clase de expuneri:  

 

• Creanțe sau creanțe potențiale față de administrațiile centrale sau băncile centrale; 

• Creanțe sau creanțe potențiale față de administrațiile regionale sau autoritățile locale; 

• Creanțe sau creanțe potențiale față de organismele administrative și entitățile fără scop 

lucrativ - sectorul public;  

• Creanțe sau creanțe potențiale față de bănci multilaterale de dezvoltare;  

• Creanțe sau creanțe potențiale față de organizații internaționale;  

• Creanțe sau creanțe potențiale față de instituții și instituții financiare; 

• Creanțe sau creanțe potențiale față de societați; 

• Creanțe sau creanțe potențiale de tip retail; 

• Creanțe sau creanțe potențiale garantate cu proprietați imobiliare;  

• Elemente restante;  

• Elemente ce aparțin categoriilor reglementate ca având risc ridicat; 

• Expuneri sub forma obligațiunilor garantate; 

• Poziții din securitizare; 

• Creanțe pe termen scurt față de instituții și societăți;  

• Creanțe sub forma titlurilor de participare deținute în organismele de plasament colectiv;  

• Imobilizări corporale; 

• Conturi de regularizare pentru care instituția nu poate determina contrapartida; 

• Valorile în curs de încasare; 

• Numerarul aflat în casierie și valorile asimilate acestuia;  

• Dețineri de titluri de capital și alte participații, cu excepția celor deduse din fondurile proprii. 

 

(4) În cazul în care există un rating extern, acesta poate fi utilizat pentru a determina ponderea de risc 

aplicabilă unei expuneri doar dacă instituția externă de evaluare a creditului este recunoscută ca 

eligibilă de către BNR și A.S.F. 
 

(5) Cerinței de capital, în situația în care nu există agenție de rating, este suma cerințelor de capital de 

mai jos: 

 

a) Cerinței de capital pentru numerar și depozite = ∑ (Valoarea elementului de activ * Coeficientul de 

ponderare ) 

b) Cerința de capital pentru acțiuni din afara portofoliului tranzacționabil = ∑ (Valoarea de piața a 

acțiunilor * Coeficientul de ponderare ) 

c) Cerința de capital pentru obligațiuni din afara portofoliului tranzacționabil = ∑ (Valoarea de piața a 

obligațiunilor * Coeficientul de ponderare); 

 

Art.25 Diminuarea riscului de credit 

 

Tehnici de diminuare a riscului de credit: 

a) procedurile și politicile societății; 

b) clauze contractuale; 

c) activele pe care se bazează finanțarea creditului să fie suficient de lichide, iar valoarea lor 

îndeajuns de stabilă. 
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4.4.  Riscul operațional 

 

Art.26 Riscul operațional este riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme și 

resurse umane inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie de evenimente 

și acțiuni externe.  

 

Art.27 Riscul operațional include și riscul legal, precum și faptul că procesul de administrare a 

riscului operațional trebuie să aibă în vedere urmatoarele evenimente care pot fi generatoare de risc 

operațional: 

 

a) frauda internă; 

b) frauda externă 

c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; 

d) recomandări nepotrivite adresate clientului; 

e) tranzacții excesive în contul clientului; 

f) tranzacții bazate pe informații confidențial și privilegiate; 

g) tranzacții efectuate în scop de manipulare a pieței, practice frauduloase; 

h) comisioane, adaosuri sau reduceri neautorizate sau ilegale; 

i) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; 

j) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. 
 

Art.28  Abordarea de bază 

 

Elemente: 

a) Venituri din dobânzi și venituri asimilate, inclusiv cele aferente titlurilor cu venit fix (+); 

b) Cheltuieli cu dobânzile și cheltuieli asimilate (-); 

c) Venituri din actiuni și alte titluri cu venit variabil (+); 

d) Venituri din comisioane (+); 

e) Cheltuieli cu comisioane (-); 

f) Profitul sau pierderea netă din operațiuni financiare (-/+); 

g) Alte venituri din exploatare (+). 

 

Cerința de capital = Media aritmetică a elementelor * coeficientul de ponderare 
 

Art.29  Abordarea standard 
 

Etapele determinării cerinței de capital pentru riscul operațional prin aplicarea abordării standard: 

 

a) Încadrarea activităților pe liniile de activitate; 

b) Determinarea, pentru fiecare linie de activitate, a indicatorilor relevanți calculați pentru fiecare 

dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate; 

c) Determinarea cerinței de capital aferente fiecărei linii de activitate, pentru fiecare dintre cele trei 

exerciții financiare, prin aplicarea asupra indicatorului relevant; 

d) Determinarea cerinței de capital aferente fiecăruia dintre cele trei exerciții financiare prin 

însumarea cerințelor de capital aferente fiecărei linii de activitate în respectivul exercițiu financiar. 
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Art.30 Expuneri mari 

 

(1)  Riscul de concentrare (expunerile mari) reprezintă riscul de instabilitate care poate aparea legat 

de expunerile de o mărime substanțială ale unui client sau grup de clienți asociați. 

 

(2) BRM va respecta în permanență limitele prevăzute de reglementările legale în vigoare, iar în 

situația în care acestea sunt depășite, cu caracter excepțional, va raporta în cel mai scurt timp A.S.F. 

 

 

Art.31  Metodologie de calcul: 
 

a)   Expunerea pe portofoliul tranzacționabil 

Excedentul (poziția netă) – atunci când este pozitiv – al pozițiilor lungi față de pozițiile scurte ale 

unei institutii pe toate instrumentele financiare emise de clientul în cauză, poziția netă pe fiecare 

dintre diferitele instrumente fiind calculată conform metodelor prevăzute pentru riscul de poziție. 

Expunerea neta, în cazul angajamentelor de preluare fermă a unui titlu de creanță sau de capital. 

Expunerile față de clientul în cauză, rezultate din tranzacții, acorduri și contracte la care se face 

referire în riscul de credit al contrapartidei, asemenea expuneri fiind calculate în maniera de calcul al 

valorilor expunerilor. 

 

b) Expunerea pe portofoliul netranzacționabil = ∑ [(valoarea elementului * coeficientul de 

ponderare) / valoarea fondurilor proprii] 

 

c) Expunerea total ape un singur debitor este suma celor două expuneri de mai sus. 
 

(1)  Expunerile nu vor include nici unul din urmatoarele elemente: 

 

a) În cazul operațiunilor pe curs de schimb, expunerile înregistrate în cursul normal al decontării pe 

durata a 48 de ore de la efectuarea plății; 

 

b) În cazul operațiunilor de cumpărare sau de vânzare de titluri, expunerile înregistrate în cursul 

normal al decontării pe perioada a 5 zile lucratoare de la data efectuării plații, ori de la data efectuării 

livrării titlurilor, în funcție de care dintre aceste operațiuni intervine mai devreme. 

 

 

4.5.  Fonduri proprii 
 

Art.32 Fondurile proprii reprezintă fondurile BRM destinate asigurării continuității activității acesteia 

și protecției investitorilor. Elementele componente ale acestora vor putea fi utilizate în orice moment, 

cu prioritate pentru a absorbi pierderile, nu vor implica costuri fixe pentru BRM și vor fi integral 

plătite. 

 

Fondurile proprii ale societății = Fondurile proprii de baza de nivel 1 + Fonduri proprii de nivel 

2 – Deducerile. 

 

Art.33 Componenta fondurilor de nivel 1 ale BRM: 

 

a) capital social subscris și vărsat, cu excepția acțiunilor preferențiale cumulative; 

b) primele  de capital, integral încasate, aferente capitalului social; 
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c) rezervele legale, statutare și alte rezerve, precum și rezultatul reportat pozitiv al exercițiilor 

financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului; 

d) profitul net al ultimului exercițiu financiar, reportat până la repartizarea sa conform destinațiilor 

stabilite de Adunarea Generală a Acționalilor a BRM, în limita sumei ce se intentionează a se 

repartiza pe oricare dintre destinațiile prevăzute la lit.a)-c). 

 

Art.34 Deduceri  din  fondurile de nivel 1 ale  BRM : 

 

a) valoarea de înregistrare în contabilitate, respectiv costul de achiziție, a acțiunilor proprii deținute de 

BRM; 

b) rezultatul reportat, reprezentând pierdere ; 

c) pierderea perioadei curente înregistrată până la data determinării fondurilor proprii; 

d) valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor necorporale. 
 

BRM va adaugă noi elemente deductibile dacă A.S.F. va solicita acest lucru prin reglementările sale 

cu caracter prudențial. 
 

Art.35 Componenta fondurilor de nivel 2 ale BRM : 

 

a) fonduri proprii de nivel 2 de baza: 

 

  a.1) alte elemente care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul UE Nr. 575/2013  

privind fondurile proprii; 

  a.2) titlurile pe durata nedeterminată și alte instrumente de aceeași natură care îndeplinesc, 

cumulativ, condițiile prevăzute de Regulamentul UE Nr. 575/2013  privind fondurile proprii.   

Acestora li se pot adăuga, fiind asimilate lor, acțiunile preferențiale cumulative, altele decât cele 

cuprinse în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar; 

 

b)  fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din acțiunile preferențiale cumulative pe 

durata determinată și capitalul sub forma de împrumut subordonat. 

 

(1)  Fondurile proprii de bază de nivel 1 = Elemente pozitive – Elemente negative. 

Fonduri proprii de nivel 2 = Fonduri proprii de nivel 2 de bază + Fonduri proprii de nivel 2 

suplimentar. 

 

(2) La momentul calculării sumelor ce intră în componența fondurilor proprii, acestea trebuie să fie 

nete de orice obligație fiscală, previzibilă în momentul respectiv, sau vor fi ajustate corespunzător în 

măsura în care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul până la care elementele respective pot fi 

utilizate pentru acoperirea riscurilor sau pierderilor. 
 

 

4.6. Riscul de lichiditate  
     

Art.36 Riscul de lichiditate îl reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și 

capitalului Societății, determinat de incapacitatea BRM de a-și îndeplini obligațiile la scadența 

acestora. 

 

Art.37 În conformitate cu Art. 38 din Regulamentul nr. 3/2014 din 20 februarie 2014 privind unele 

aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de 
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credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de 

investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, BRM trebuie sa dispună de niveluri 

adecvate ale rezervelor de lichiditate, sens în care BRM este obligată să adopte politici, sisteme și 

procese care să identifice, să măsoare, să administreze și să monitorizeze riscul de lichiditate pe 

orizonturi de timp bine determinate, inclusiv intra-day (pe parcursul zilei). 
 

Art.38 Aceste politici și procese ori sisteme se vor elabora de către Ofițerul de risc, ținând cont de cel 

puțin urmatoarele elemente: 

a) Liniile de bussines pe care societatea le-a dezvoltat ori pe care intenționeaza să le lanseze; 

b) Monedele în care sunt sunt deținute lichiditățile; 

c) Bugetare permanenta a fiecarei activități în ceea ce privește costurile alocate și beneficiile 

rezultate pentru Societate ca urmare a desfășurării unei anumite activități, cu determinarea 

riscului de lichiditate la care ar putea fi expusa BRM pe fiecare activitate desfășurată. 
 

Art.39 Totodată, aceste politici și procese, ori sisteme, trebuie să țina cont / să fie permanent ajustate 

în funcție de : 

a) Obiectul de activitate al BRM, conform autorizării A.S.F. 

b) Complexitatea operațiunilor / activităților pe care BRM  le prestează  

c) Toleranța la risc stabilită de organul de conducere al BRM ; toleranța la risc va fi comunicată 

tuturor liniilor de bussines relevante din cadrul BRM; 

d) Identificarea modului în care alte riscuri (risc operațional, risc de credit, risc reputațional, risc 

de piață, etc) pot afecta strategia generală de lichiditate a BRM . 

  

 Art. 40 Ofițerul de risc are obligația de a întocmi proceduri și politici menite să identifice, măsoare, 

administreze, să dimineze și să raporteze riscurile la care BRM este sau poate fi expusă pentru 

calcularea și evaluarea permanentă a necesităților de capital, inclusiv lichiditate. 

 

Art.41 Trimestrial,  organelele de conducere ale BRM, la propunerea Ofițerului de risc, vor urmări: 

a) fixarea nivelului minim de lichiditate asumat de Societate, inclusiv a unui sistem de limite și 

rezerve de lichiditate pentru situații de criză. 

b) adoptarea unei structuri de finanțare a Societății și a unui plan de acces la surse de finanțare 

diversificate 

c) existența ,sau nu, a unor eventuale limite juridice, de reglementare și operaționale existente, 

impuse transferurilor de lichidități și active negrevate de sarcini dintre entități, atât în cadrul 

Spațiului Economic European, cât și în afara acestuia. 

d) natura și tipul entității juridice în care sunt plasate activele BRM, țara în care acestea sunt 

înregistrate fie într-un reistru, fie într-un cont, modalitatea în care acestea active pot fi 

mobilizate în timp util, eventuale garanții – gajuri asupra activelor 

e) identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea pozițiilor de finanțare, inclusive a 

fluxurilor de numerar semnificative prezente și viitoare provenite din active, datorii, elemente 

extrabilantiere. 

 

 Art.42 Organele de conducere ale BRM, la propunerea Ofițerului de risc și a Coordonatorului 

funcției de risc desemnat de Societate, vor avea în vedere ca cel puțin anual, să revizuiască/să 

elaboreze/să ajusteze: 

a) ipotezele care au stat la baza deciziilor privind poziția de finanțare 

b)  stategiile, politicile interne și limitele cu privire la planurile de lichiditate, ori pentru situații 

excepționale (neprevazute, de criza) 
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c) Planuri de redresare privind lichiditatea Societatii, incluzand strategii afecvate si metode de 

punere in aplicare pentru acoperirea eventualelorl deficite de lichiditate; aceste Planuri vor fi 

testate cel putin anual, pe baza Legii nr. 126/2018 A.S.F., raportate conducerii superioare a 

BRM si aprobate de aceasta. 

 
 

5. Responsabilități 
 

Art.43 Ofițerul de risc va raporta către Coordonatorul funcției de adminstrare a riscurilor, către 

Președintele Consiliului de Administrație și către Consiliul de Administrație, informând totodată 

auditorii și conducătorii Societății și, după caz, A.S.F., la termenele și în conformitate cu Cadrul 

juridic aplicabil, cu privire la orice risc intervenit în legatură cu activitatea Societății și cu privire la 

serviciile și activitățile de investitii financiare prestate de Societate pe piața de capital, în nume 

propriu și/sau pentru clienții săi.  

 

Art.44  În exercitarea atribuțiilor sale, Ofițerul de risc va informa, coordona și verifica periodic toți 

angajații societății, persoanele relevante și orice altă persoană cu care BRM are  relație contractuală, 

indiferent de natura acesteia, cu privire la Cadrul juridic aplicabil și la respectarea de către aceștia a 

prevederilor prezentelor Reguli și proceduri. RCCI autorizat în cadrul BRM va acorda suport 

Ofițerului de risc cu privire la Cadrul juridic aplicabil în materia evaluării și administrării riscurilor ce 

pot interveni ori la care este expusă Societatea ca urmare a desfășurării obiectului sau de activitate și 

prestării serviciilor de investiții financiare pe piața de capital în nume propriu și/sau pentru clienții 

săi. 

 

Art.45 Prezentele Reguli și proceduri se completează de drept cu dispozițiile Cadrului juridic 

aplicabil și se subordonează acestora. 

 
 

5.1.  Încadrarea BRM din punct de vedere al Art. 7 din Regulamentul Nr. 3/2014 
 

Art.46 Prezentele Reguli și proceduri se aplică persoanelor care au contract de muncă și/sau orice 

altă relație contractuală cu BRM, inclusiv acționarilor și persoanelor relevante din cadrul BRM .  

 

Art.47 În conformitate cu articolul 7 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2014, o societate de 

servicii de investitii financiare este considerată semnificativă din punct de vedere al mărimii, 

organizării interne și naturii, extinderii și complexității activității, dacă indeplinește cel putin 3 din 

urmatoarele criterii: 

 

a) cota de piața a respectivei SSIF este mai mare de 5%; 

b) valoarea activelor aflate în custodie este mai mare de 10 milioane euro; 

c) procentul reprezentat de valoarea tranzacțiilor realizate pe contul propriu din valoarea 

tranzacțiilor realizate de SSIF este mai mare de 20%; 

d) capitalul inițial reprezintă echivalentul în lei a 730.000 euro; 

e) îndeplinește calitatea de formator de piață și/sau furnizor de lichiditate; 

f) derulează tranzacții cu instrumente financiare derivate și/sau în afara piețelor reglementate 

și/sau a sistemelor alternative de tranzacționare în nume propriu.  
 

Art.49 Membrii consiliului de administrație (organul de conducere în funcția sa de supraveghere) și 

conducătorii (organul de conducere) din cadrul BRM sunt răspunzători pentru asigurarea respectării 
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regulilor și procedurilor interne prevazute de legislația în vigoare a pieței de capital, precum și cu 

privire la: 

 

a) metodele de evaluare și modalitățile de gestionare a fiecărei categorii şi zone de risc relevantă, 

precum şi a eventualelor acumulări de riscuri; 

 

b) stabilirea limitelor de toleranţă la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în funcţie de 

apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în domeniu; 
 

c) stabilirea frecvenţei şi descrierea conţinutului testelor de stres periodice şi prezentarea 

situaţiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres. 

 

Art.50 Consiliul de administrație al BRM numește coordonatorul funcției de administrare a riscurilor 

care trebuie sa fie un membru independent al conducerii superioare, cu responsabilități distincte 

privind funcția de administrare a riscurilor. Tot în atribuțiile Consiliului de Administratie revine și 

numirea unui administrator de risc care are ca și atribuții identificarea, calcularea/estimarea riscurilor 

și informarea coordonatorul funcției de administrare a riscurilor și a organului de conducere cu privire 

la acestea. 
 

Art.51 BRM trebuie să dezvolte o strategie de menţinere a nivelurilor de capital, care să ia în 

considerare factori precum: previziunile cu privire la ritmul de creştere a creditului, sursele şi 

utilizările de fonduri viitoare, politica de dividende şi orice variaţie în cadrul unui ciclu economic a 

necesarului de fonduri proprii reglementat potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013. 
 

Art.52  Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri al BRM trebuie să fie revizuit ori 

de câte ori se consideră necesar, la inițiativa Consiliului de Administrație, a Coordonatorului funcției 

de administrare a riscurilor sau Ofițerul de risc, dar cel puțin anual. Inițierea și proiectarea procesului 

intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri sunt responsabilitatea Consiliului de Administratie 

si al Conducatorilor din cadrul  BRM, conducerea superioară (directorii care indeplinesc functia de 

Conducatori pe piața de capital în cadrul BRM) fiind responsabilă pentru aprobarea detaliilor aferente 

proiectării - conceptele tehnice. 
 

Art.53 Ofițerul de risc și coordonatorul funcției de administrare a riscurilor raporteaza lunar 

organului de conducere și organului de conducere în funcția sa de supraveghere Situația adecvării 

capitalului la riscuri, în formatul prevăzut de Cadrul juridic aplicabil și conform reglementarilor 

emise de A.S.F. , orice alte rapoarte sau sesizări făcute de administratorul de risc și/sau coordonatorul 

funcției de administrare a riscurilor se vor comunica în termen de 2 zile lucrătoare organului de 

conducere și organului de conducere în funcția de supraveghere. 

 

Art.54 BRM va respecta cerințele de raportare în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 

nr. 3/2013, sens în care atât Consiliul de Administrație cât și conducătorii au responsabilitate deplină 

în ceea ce priveste BRM, conform dispozițiilor Regulamentului ASF nr. 3/2014. 

 

Art.55  În acest sens responsabilitățile și liniile de raportare sunt urmatoarele: 

 

a) organul de conducere aprobă şi examinează periodic strategiile şi politicile de asumare, 

gestionare, monitorizare şi diminuare a riscurilor la care instituţia este expusă sau ar putea fi 

expusă, inclusiv riscurile determinate de mediul macroeconomic în care BRM respectivă îşi 

desfăşoară activitatea, având în vedere starea ciclului economic. 
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b) organul de conducere asigura integritatea sistemelor contabile și de raportare financiară, inclusiv 

controalele financiare și operaționale și conformarea cu legislația și standardele relevante; 

 

c) organul de conducere este implicat în mod activ şi să asigure alocarea unor resurse adecvate în 

vederea administrării tuturor riscurilor semnificative abordate în cuprinsul prezentului regulament 

şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi în vederea evaluării activelor, a utilizării 

ratingurilor externe şi a modelelor interne referitoare la riscurile respective. 

 

d) organul de conducere stabileaste mecanisme de raportare periodică şi transparentă, astfel încât  

toate structurile organizatorice din BRM  să beneficieze de rapoarte la timp, precise, concise, 

inteligibile şi semnificative şi astfel încât aceste mecanisme să poată face schimb de informaţii 

relevante privind identificarea, măsurarea sau evaluarea şi monitorizarea riscurilor. 

 

e) organul de conducere supravegheaza procesul de publicare a informatiilor si de comunicare;  

 

f) organul de conducere este responsabil pentru asigurarea supravegherii efective a conducerii 

superioare/conducatorilor. 
 

Art.56 Angajații au obligația de a semnala pe cale ierarhică, de îndată ce au luat la cunoștință despre 

apariția unor evenimente negative considerate riscuri operaționale sau alt tip de riscuri, de a reține 

indiciile care au creat sentimentul unui risc iminent și de a conserva probele producerii acestuia. 

Șefii/directorii de departamente au obligația de a informa conducătorii BRM și administratorul de risc 

cu privire la aceste riscuri, de îndată ce au luat cunostință de acestea. 

 

Art.57 Coordonatorul funcției de administrare a riscurilor va fi informat în mod obligatoriu, pe cale 

ierarhica, de îndata ce apare oricare dintre riscurile prevăzute mai sus, astfel încat să poată să ia 

măsurile necesare în scopul evaluării riscului și propunerea unor măsuri în vederea înlăturării, 

diminuării sau acoperirea acestuia pe viitor. 
 

 

 5.2. Capitalul inițial 
 

Art.58 Capitalul inițial reprezintă valoarea minimă a capitalului de care trebuie să dispună BRM în 

vederea prestării serviciilor de investiții financiare pentru care aceasta este autorizată. 
 

Art.59 BRM va menține și va calcula permanent nivelul capitalului inițial în conformitate cu 

prevederile în vigoare, corespunzator obiectului de activitate autorizat de către ASF. 

 

5.2.1. Cerințe suplimentare de capital 
 

Art.60  În cazul identificării și cuantificării unor riscuri pentru care cerințele de capital reglementate 

nu sunt integral acoperitoare, administratorul de risc și coordonatorul funcției de administrare a 

riscurilor vor propune modalitatea de determinare a calculului acestora, iar organul de conducere le 

va aproba în cazul în care le vor considera semnificative. 
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5.2.2. Cerințe de raportat / Publicare, Termene 
 

Art.61 Prin Rapoartele anuale aprobate de organul de conducere în funcția sa de supraveghere și 

transmise ASF cel puțin anual (până la 31 martie a anului următor) vor fi făcute publice urmatoarele 

informații referitoare la: 

 

a) modul în care este structurat procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri;  

b) ipotezele care sunt utilizate pentru determinarea riscurilor pe sectoare și a tipurilor de riscuri;  

c) senzitivitatea la risc și nivelurile de încredere utilizate pentru cuantificarea riscurilor; 

d) modalitatea de agregare a riscurilor pentru a determina necesarul de capital intern; 

e) ipotezele utilizate pentru determinarea disponibilului de capital intern, inclusiv orizontul de timp 

avut în vedere la planificarea capitalului intern. 

 

Art.62  BRM  trebuie să publice în rapoartele anuale, printre indicatorii-cheie, rentabilitatea activelor 

lor, calculată ca raport între profitul net realizat și valoarea totală a activului. 

 

Art.63 BRM raportează lunar la ASF nivelul excedentului/deficitului de capital rezultat în urma 

procesului de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. 

 

Art.64 BRM va completa și transmite către ASF, Depozitarul Central și alte entități din piața de 

capital, la termenele și în condițiile prevăzute de Cadrul Juridic Aplicabil, formularele și Anexele 

publicate pe pagina web a ASF și/sau cele prevăzute de Regulamentul UE 680/2014 de stabilire a 

unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a 

instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului, precum și orice alte informații suplimentare solicitate de ASF și/sau de Cadrul juridic 

aplicabil.  
 

Art.65 BRM, în calitate de societate de servicii de investiții financiare, va raporta trimestrial, în 

scopuri de supraveghere, Autorității de Supraveghere Financiară, cel puțin urmatoarele: 

 

a) Cerintele de fonduri proprii și informațiile financiare, în conformitate cu art. 99 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

b) Expunerile mari și alte cele mai mari expuneri, în conformitate cu art. 394 alin. (1) 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013.; 

c) Indicatorul efectului de levier, în conformitate cu art. 430 din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013.; 

d) Cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate și cerințele de finanțare stabile neta, în 

conformitate cu art. 415 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
 

5.2.3.  Punerea în aplicare 
 

Art.66 Administratorul de risc împreuna cu RCCI are obligația informării personalului privind 

aceasta procedură. Punerea în aplicare a prezentei proceduri revine Consiliului de Administrație, 

organului de conducere (conducatorii BRM), coordonatorului funcției de administrare a riscurilor, 

administratorului de risc și fiecărui angajat în parte. 
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6. Sancțiuni 

Art.67 Încalcarea dispozitiilor prezentei Proceduri se sancționeaza administrativ sau disciplinar de 

catre BRM și/sau ASF. 

 

Art.68 Pe baza concluziilor rezultate în urma activității de control, Prședintele Consiliului de 

Administrație al BRM și/sau Consiliul de Administrație al BRM poate aplica sancțiuni angajaților 

responsabili cu neindeplinirea obligațiilor ce le revin, și/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii 

unor situații similare ori remedierii deficientelor constatate cu prilejul desfășurării controlului și poate 

sesiza instituții ale statului, după caz, potrivit competențelor acestora.  

 

Art.69 RCCI poate solicita angajaților direct implicați în derularea operațiunilor și/sau prestarea 

serviciilor și activităților de investiti supuse acțiunilor de control, Note explicative cu privire la cele 

constatate și poate solicita acestora propuneri de remediere a situațiilor constatate cu ocazia acțiunii 

de control.  

 

6.1. Dispoziții finale 
 

Art.70  Prezentele Reguli și proceduri intra în vigoare la data aprobării acestora de către Consiliul de 

Administrație al BRM, urmand a fi notificate către Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea 

emiterii de către aceasta a Autorizației / Deciziei de autorizare a S.C. BURSA ROMANA DE 

MARFURI S.A. în calitate de Societate de Servicii de Investiții Financiare (BRM), în conformitate cu 

Cadrul juridic aplicabil. 

Art.71  REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 680/2014 AL COMISIEI din 16 

aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în 

scopuri de supraveghere a institutiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului stabileste cerințe uniforme în ceea ce privește raportarea în 

scopuri de supraveghere catre autoritatile competente în urmatoarele domenii: 

(a)  cerintele de fonduri proprii și informațiile financiare, în conformitate cu articolul 99 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

(b)  pierderile care decurg din împrumuturi garantate cu bunuri imobile, în conformitate cu 

articolul 101 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

(c)  expunerile mari și alte cele mai mari expuneri, în conformitate cu articolul 394 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

(d)  indicatorul efectului de levier, în conformitate cu articolul 430 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013; 

(e)  Cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate și cerințe de finanțare stabilă netă, în 

conformitate cu articolul 415 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

 

Art.73 Orice modificare/actualizare a prezentelor Reguli și proceduri și/sau a structurii organizatorice 

a BRM, inclusiv a documentației care a stat la baza autorizării BRM în calitate de societate de servicii 

de investiții financiare, va fi notificată de urgență către ASF, de către RCCI autorizat în cadrul BRM 

și Ofițerul de risc desemnat, sub semnatura unuia din conducătorii BRM.  
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Art.74  Prezentele Reguli și proceduri vor fi revizuite anual și se completează de drept cu orice 

reglementări emise de ASF, cu dispozitiile cuprinse în Cadrul juridic aplicabil, cu orice alte 

reglementari interne ale BRM aplicabile (Regului și proceduri, decizii, politici, etc), precum și cu 

Normele, Regulamentele ori directivele internaționale aplicabile.  

 

Art.73  Prezentele Reguli și proceduri  au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație al 

BRM din data de 18.09.2019 și au fost emise în 2  exemplare originale, din care: 1 exemplar pentru 

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

 

 

 

 

 

Semnătura, 

 

__________________________ 

Gabriel PURICE 

Președinte al Consiliului de Administrație 

S.C. BURSA ROMÂNA DE MĂRFURI S.A. 

 


