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1. Scop 
 

Art.1  Procedura oferă informaţii cu privire la gestionarea ordinelor clienţilor şi buna execuţie, cu 

respectarea Directivei MiFID II revizuită, aşa cum este transpusă în acte legislative relevante naţionale 

şi/sau ale Uniunii Europene. 
 

 

2. DOMENIU DE APLICARE  

 

Art.2 Procedura este aplicabilă activităţilor Departamentului Front-Office, Tranzacționare, 

Departamentului Back-Office și Compartimentului de Conformitate, în exercitarea atribuţiunilor, 

sarcinilor și competențelor cu care au fost învestite, cu privire la prestarea serviciilor şi activităţilor de 

investiţii, respectiv primirea şi transmiterea ordinelor, gestionarea şi executarea acestora. Procedura se 

aplică atunci când furnizăm un serviciu unui client profesional sau client retail, aşa cum au fost 

clasificaţi şi informaţi în consecinţă. Prezenta Procedură nu se aplică atunci când furnizăm servicii 

contrapărţilor eligibile. 
 

3.  DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 

Art.3  (I)În înțelesul prezentelor Reguli si proceduri, termenii, expresiile și noțiunile au următoarele 

semnificații: 

 

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

contractuală cu SSIF 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 în sistemul alternativ de tranzacționare sau piața reglementată administrate de 

SSIF BRM și/sau pe un alt  sistem alternativ de tranzacționare, ori piața reglementată autorizată de 

ASF. Persoanele care sprijină activitatea persoanelor descrise mai sus, sefii compartimentelor 

/departamentelor specifice SSIF 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 SSIF BRM a prestat sau prestează 

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

 

(4) Insider trading implică folosirea improprie a informațiilor privilegiate în scopul obținerii de foloase 

personale sau pentru folosul terților de către angajații SSIF BRM și persoanele relevante. 

 

(5) Informație privilegiată: înseamnă informația de natură precisă ce se referă la un Emitent sau la un 

anumit instrument financiar admis la tranzacționare pe unele systeme alternative de tranzacționare, ori 

piața reglementată administrate de SSIF BVB sau de un alt operator de piață autorizat de ASF, care au 

fost puse la dispoziția unui angajat/salariat al SSIF BRM  cu ocazia prestării serviciilor specifice pentru 

care SSIF BRM a fost autorizată de către ASF și care, dacă ar fi transmise public, ar putea avea un 

impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor 

financiare derivate cu care se află în legatură. 

 

(6) Instrumente financiare – înseamnă:  
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a) valori mobiliare;  

b) instrumente ale pieţei monetare;  

c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;  

d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar 

şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii 

ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în 

fonduri băneşti; 

 

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

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

de tranzacționare al SSIF 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 SSIF BRM pe orice alte piețe reglementate/system alternative de 

tranzacționare, ori alte locuri de tranzacționare autorizate/supravegheate de autorități de reglementare 

competente. 
 

(9) Depozitarul Central – instituția care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare și 

decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni în legatura cu acestea 

astfel cum sunt definite in Legea nr. 167/2012 privind piața de capital, având calitatea de administrator 

al unui sistem de plăți care asigură compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente 

financiare, in conformitate cu reglementarile BNR aplicabile sistemelor de plati care asigura 

compensarea fondurilor. 
 

(10) ATS -AeRO (abreviere de la termenul în limba engleză, Alternative Trading System) - Sistem Alternativ de 

Tranzacționare administrat de SSIF BRM. 

 

(11) SSIF BRM:  firmă de investiţii, persoană juridică română, constituită sub forma unei societăţi pe 

acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, autorizată de A.S.F.; 
 

(12) Emitent: un emitent, astfel cum este definit la art. 4 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii 

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; 
 

(13) Servicii specifice Emitentilor: serviciile de asistență de tipul celor menționate în Precizările Tehnice emise 

de S.C. Bursa de Valori București, prevăzute în contractul de asistență încheiat între SSIF BRM și un Emitent ale 

cărui instrumente financiare au fost admise la tranzacționare pe AeRO. 

 

(14) Precizări Tehnice: documentul emis de SSIF BVB, aprobat prin Decizia Directorului General al BVB nr. 

975/16.12.2014, care conține obligațiile ce revin unui Consultant Autorizat care oferă servicii de asistență unui 

Emitent. 

 

(15) Contract de asistență: contract încheiat între SSIF BRM și un Emitent de valori mobiliare. 

 

(16) Lista de supraveghere: o bază de date întocmită și actualizată de către RCCI care indică într-o formă 

standardizată toate titlurile de valoare și emitenții lor în legatură cu care SSIF BRM sau oricare dintre angajații 

săi dețin informații privilegiate. 

 

(17) Registrul tranzacțiilor angajaților: un registru ținut de către RCCI  pentru a promova verificarea și 

investigarea oficială a tranzacțiilor angajaților care au acces la informații privilegiate. 
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(18) RCCI: Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul SSIF BRM, cu atribuții de verificare și 

atribuții de conformitate în aplicarea prezentei Proceduri și a cadrului legal aplicabil. 

 

(19) Contract de prestări servicii de investiții financiare:  contractul de intermediere încheiat între SSIF BRM și 

un client, persoană fizică sau juridică, având ca obiect prestarea de către SSIF BRM, pe contul acestei persoane, a  

serviciilor și activităților de investiții financiare pentru care aceasta a fost autorizată de ASF, conform legii.  

  

(20) Persoană relevantă (în cauză) - în raport cu SSIF BRM - înseamna oricare din următoarele: 

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

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

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

care îți 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 SSIF BRM  a serviciilor și activităților de investiții; 

iv) persoana fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către SSIF BRM sau către agenții delegați ai 

acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfășurării de către SSIF BRM a serviciilor și 

activităților de investiții; 

 

(21) Client - persoana fizică sau juridică ce are un cont deschis la SSIF BRM  și pentru căre SSIF BRM  

prestează, în baza unui contract, servicii de investiții financiare autorizate de CNVM.  

 

(22) Ordin -  instrucţiunea de a cumpăra sau vinde un anumit instrument financiar .  
 

(23) Executarea ordinelor în numele clienților -  executarea de către SSIF BRM a operațiunilor aferente unui 

ordin de cumpărare sau vânzare având ca obiect unul sau mai multe instrumente financiare, pe contul clienților, 

în conformitate cu Cadrul juridic aplicabil.  

 

(24)  Persoana cu care o persoană relevantă are relații de familie - înseamnă oricare din următoarele: 

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

echivalent al soțului (soției); 

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

iii) orice altă rudă a persoanei relevante care, la data tranzacției personale, locuia cu acea persoană în aceeași 

locuință de cel puțin un an. 

 

(25) Cont individual – cont de instrumente financiare deschis de SSIF BRM  în numele unui client, definit 

conform reglementărilor ASF și Cadrului juridic aplicabil.   

 

(26) Executarea ordinelor în numele clieților- efectuarea operațiunilor necesare pentru încheierea contractelor de 

cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele clienților. 

 

(II) Ceilalți termeni utilizați în prezentele Reguli și Proceduri, care nu se regăsesc în alin. (1) din prezentele 

Reguli și Proceduri, au semnificația prevăzută în Cadrul juridic aplicabil.  

 

4.  CADRUL JURIDIC APLICABIL  
 

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

- Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele 

instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE 

(MiFID II)  

- Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 

privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare (MiFIR) . 
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- Codului Bursei de Valori Bucuresti S.A. - Operator de sistem (aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 

534/21.04.2010 si modificat prin Decizia ASF nr.1976/10.12.2014). 

- Acte normative aplicabile, în vigoare 
 

5. Descrierea procedurii 
 

Art.4 Prezentele Reguli și Proceduri se aplică persoanelor care au contract de muncă și/sau orice altă 

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

BRM. 

 

Art.5 RCCI va informa toți angajații societății, persoanele relevante și orice altă persoană care deține 

calitate de angajat cu privire la cadrul legal aplicabil în cazul efectuării de tranzacții în nume propriu și 

în contul persoanelor relevante.  
 

Art.6. Executarea ordinelor clienților în cadrul SSIF BRM se va realiza în conformitate cu Cadrul 

juridic aplicabil, în baza următoarelor documente de intermediere ce vor fi incheiate cu clientii: 

a) Contractul de prestari de servicii de investitii financiare – care va avea continutul minim prevazut de 

Regulamentul nr. 126/2018; 

b) Cerere de deschidere de cont - care va avea conținutul minim prevăzut de Regulamentul nr. 

126/2018; 

c) Documentul de prezentare al SSIF BRM  - ce va fi adus la cunoștința clienților și va fi semnat de 

acesta, spre luare la cunostință; 

d) Alte documente prevăzute de Cadrul juridic aplicabil. 

 

Art.7. În cursul și în vederea executării ordinelor clienților, SSIF BRM trebuie să ia toate măsurile 

necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienții săi, luând în considerare 

prețul, costurile, viteza și probabilitatea executării și decontării, volumul și natura tranzacției sau orice 

alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului clientului.  

 

Art.8. În situația în care clientul transmite SSIF BRM o instrucțiune specifică cu privire la un anumit 

ordin sau instrument financiar, agentul de bursă/agentul pentru servicii de investiții financiare din 

cadrul BRM are obligația executării ordinului clientului conform respectivei instrucțiuni.  
 

Art.9. Executarea ordinelor clienților de către SSIF BRM se va efectua, în baza contractului de prestări 

servicii de investiții financiare, sub condiția îndeplinirii de către client cel puțin a urmatoarelor obligații 

principale: 

a) existentă, în contul de client deschis la SSIF BRM a fondurilor bănești necesare executării ordinelor 

de cumparare în contul clientului; 

b) existentă, în contul clientului deschis la SSIF BRM, a instrumentelor financiare necesare executării 

ordinelor de vânzare transmise de acesta.  

 

În cazurile speciale prevăzute de lege, când între client și SSIF BRM (în calitate de SSIF BRM  care 

executa ordinele clientului) se interpune un alt agent (agent custode, etc.), decontarea tranzacției de 

vânzare/cumparare pe contul clientului se va realiza în conformitate cu Cadrul juridic aplicabil.  
 

Art.10. În ceea ce privește executarea de tranzacții pe contul clientului, indiferent de natura acestora, 

agenții pentru servicii de investiții financiare autorizați ai SSIF BRM vor acționa numai în baza 

instrucțiunilor exprese legale ale clientului, acesta garantand SSIF BRM,  prin semnarea contractului de 

intermediere :  
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- că nu cunoaște nici un motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra 

instrumentelor financiare sau a unuia din atributele acestui drept;  

- că are suficiente fonduri și instrumente financiare pentru a-și achita obligațiile la timp;  

- că nu va transmite ordine de vanzâre sau alte dispoziții referitoare la instrumente financiare pe care nu 

le are în proprietate; 

- că ordinele sau instrucțiunile sale respectă Cadrul juridic aplicabil și dispozițiile Contractului de 

prestări de servicii de investiții financiare și nu se încadrează în categoria tranzacțiilor suspecte, a 

operațiunilor de manipulare a pieței sau alte practici frauduloase prevăzute și definite de Cadrul juridic 

aplicabil; 

- că este beneficiarul real al fondurilor bănești virate de Client pentru executarea ordinelor și 

instrucțiunilor sale; 

- că este beneficiarul real al tranzacțiilor executate de SSIF BRM pe contul acestuia, în conformitate cu 

Cadrul juridic aplicabil. 
 

Art.11. În vederea executării ordinelor și instrucțiunilor clienților, agenții pentru servicii de investiții 

financiare autorizați din cadrul SSIF BRM care execută tranzacții cu instrumente financiare pe contul 

clienților și/sau persoanele implicate în procesul de executare a ordinelor clienților, vor respecta 

următoarele prevederi:  

 

• vor încheia cu clientul întreaga documentație de deschidere de cont prevăzută de Cadrul juridic 

aplicabil și reglementările interne ale SSIF BRM;  

• vor proceda la identificarea clientului, în conformitate cu Cadrul juridic aplicabil și 

reglementările interne ale SSIF BRM; 

• vor încadra în mod corespunzator fiecare client, în funcție de tipul acestuia și în conformitate cu 

Cadrul juridic aplicabil, respectiv:  

a) client de retail 

b) client profesional  

• vor deschide conturi de instrumente financiare prin înregistrarea corectă și completă a tuturor 

datelor/ elementelor de identificare a deținătorilor de cont; 

• vor proceda la deschiderea conturilor de bursă pentru fiecare client pentru care se vor efectua 

tranzacții cu instrumente financiare, în conformitate cu Cadrul juridic aplicabil; 

• vor verifica existența instrumentelor financiare, respectiv a fondurilor bănești (contravaloare 

tranzacții plus orice alte sume, comisioane, taxe datorate către SSIF BRM și/sau instituțiile 

pieței de capital de către client) cel târziu până la momentul decontării fiecarei tranzactii cu 

instrumente financiare, in evidentele informatice interne ale BRM; 

• vor proceda la încadrarea corectă, în evidențele/sistemele informatice interne ale BRM, în 

conformitate cu Cadrul juridic aplicabil, a tipului de cont în functie de identitatea deținatorului 

(cont inițiat-insider; cont staff; cont propriu-house; cont instituție; cont client); în cazul în care 

tipul de cont al detinatorului se încadreaza în mai mult de un tip de cont, se va alege tipul cu 

prioritatea cea mai scăzuta. Ordinea (crescătoare) de înregistrare în evidențele interne este: 

INSIDER, STAFF, HOUSE, INSTITUTIE, CLIENT; 

• vor verifica la înregistrarea în evidentele informatice interne a fiecărui ordin aparținând unui 

client în funcție de urmatoarele criterii:  

a) preț  

b) timp 

Metoda de ieșire din portofoliul clientului: FIFO  



BURSA ROMÂNA DE 
MĂRFURI 

 

REGULI ȘI PROCEDURI 

PRIVIND POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR 

 

ANEXA NR 7. LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI 

FUNCTIONARE AL BRM 

COD: RP.07 

Ediţia / Revizia/ data: 

1/2/20.10.2019 

  Pagina 8/ 18 

 

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

                                                      Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii.  

8 
 

• vor introduce în sistemele de tranzacționare utilizate de SSIF BRM pentru executarea ordinelor 

clienților doar acele ordine care sunt conforme și îndeplinesc cerințele impuse de Cadrul juridic 

aplicabil, de operatorul de piața al respectivelor sisteme de tranzacționare. 
  

5.1. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA POLITICA CELEI MAI BUNE EXECUȚII A SSIF BRM 

PENTRU CLIENȚII  DE  RETAIL  AI SSIF BRM 

 

Art.12. Informațiile cuprinse în prezentul document sunt întocmite în conformitate cu Cadrul juridic 

aplicabil și se refera la principiile și politica SSIF BRM privind executarea ordinelor clienților care 

efectuează tranzacții cu instrumente financiare prin intermediul SSIF BRM. 
 

Art.13. Alegerea locurilor de tranzacționare de către SSIF BRM pentru executarea ordinelor clienților 

se va face cu respectarea principiului obținerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea 

ordinelor clienților. 

 

 Art.14. Politica de executare a ordinelor din cadrul SSIF BRM cuprinde: 

 

a) pentru fiecare categorie de instrumente financiare – informații cu privire la diferițele locuri de 

tranzacționare în căre SSIF BRM executa ordinele clienților săi; 

b) factorii care afectează alegerea locului executării ordinelor; 

c) informații cu privire la posibilitatea executării ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F  sau a altui 

Intermediar ori a unei firme de investiții, din Romania și/sau din alt stat membru ori non-

membru UE. 
 

Art.15. SSIF BRM va monitoriza eficacitatea executării ordinelor și a politicii sale de executare a 

ordinelor, în scopul identificării și corectării oricăror deficiente constatate, dacă este cazul. 
 

Art.16. SSIF BRM va evalua periodic dacă locurile de tranzacționare stabilite prin politică sa de 

executare a ordinelor furnizeaza cele mai bune rezultate posibile pentru clienți sau dacă se impune 

efectuarea de modificări ori completări referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzacțiilor 

pentru clienții săi.  

 

Art.17. SSIF BRM va notifica în mod corespunzător clienții săi cu privire la orice modificare a 

prezentei Politici de executare a ordinelor și/sau modificare ori completare intervenită în conformitate 

cu dispozițiile art. 16 de mai sus.  

 

Art.18. SSIF BRM va înmâna clienților săi informații cu privire la Politica de executare a ordinelor și 

va solicita acestora acordul prealabil al acestora, în forma scrisă, cu privire la aceasta.  

 

Art.19. SSIF BRM este obligată să demonstreze clienților săi, la solicitarea acestora, că ordinele și 

instrucțiunile înaintate de aceștia au fost executate în concordanță cu politica de executare a ordinelor 

aprobată de BRM.  

 

Art.20. Politică de execuție se aplică clienților care au fost clasificați ca fiind clienti de retail, care 

efectuează tranzacții prin intermediul SSIF BRM cu instrumentele financiare definite de MiFID. La 

executarea unui ordin în numele clienților săi de retail, în contextul instrumentelor financiare prevăzute 

de MiFID, SSIF BRM  va parcurge toate procedurile și etapele necesare pentru a obține rezultatul optim 

de executie în conformitate cu politica de execuție, luând în considerare factorii specificați în cele ce 

urmează. 
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Art.21. Locurile de tranzacționare posibile avute în vedere de către SSIF BRM pentru executarea 

ordinelor clienților se încadrează în una sau mai multe din următoarele categorii: 

 
a) piete reglementate și sisteme alternative de investiții administrate de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

și/sau de alți operatori de piață autorizați din România; 

b) sisteme alternative de tranzacționare administrate de S.C. BURSA ROMANA DE MARFURI S.A., în 

conformitate cu Cadrul juridic aplicabil; 

c) piețe reglementate, sisteme alternative de tranzacționare ori alte sisteme de tranzacționare definite de Cadrul 

juridic aplicabil, administrate de operatori de piață, firme de investiții ori terțe entități autorizate sa opereze în 

state membre ale Uniunii Europene; 

d) piețe reglementate, sisteme alternative de tranzacționare ori alte sisteme de tranzacționare definite de Cadrul 

juridic aplicabil, administrate de operatori de piață, firme de investiții ori terțe entități autorizate sa opereze în 

state non-membre ale Uniunii Europene; 

e) în afară piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare, ori a altor categorii de sisteme de 

tranzacționare definite de Cadrul juridic aplicabil, inclusiv prin intermediul /de către firme de investiții care 

acționează ca terți, brokeri și/sau afiliați actionând ca și formatori de piață (market maker) sau furnizori de 

lichiditate, ori agenți de transfer din state membre UE sau non-UE ori din România, în conformitate cu Cadrul 

juridic aplicabil; 

f) prin intermediul/de către firme de investiții care acționează ca terți, brokeri și/sau afiliați acționând ca și 

formatori de piață (market maker) sau furnizori de lichiditate, ori agenți de transfer din state membre UE sau 

non-UE ori din România, în conformitate cu Cadrul juridic aplicabil și reglementările europene în materie, 

aplicabile. 

 

Art.22. SSIF BRM va oferi clienților de retail, în timp util și înainte de furnizarea serviciilor și activităților de 

investiții financiare, pe un suport durabil sau prin intermediul paginii sale de internet sub condiția îndeplinirii 

cerintelor mentionate în Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.  
 

Art.23. Lista locurilor de tranzacționare carora SSIF BRM le acordă o încredere semnificativă în vederea 

îndeplinirii obligației sale de a lua toate măsurile necesare pentru obținerea celui mai bun rezultat posibil în mod 

consecvent pentru executarea ordinelor clienților săi este: 

 

a) piețe reglementate din România, alte state membre ale Uniunii Europene; 

b) sisteme alternative de tranzacționare autorizate în Romania și/sau în alte state membre UE; 

c) orice alt loc de tranzacționare sau un sistem de tranzacționare din afara piețelor reglementate sau a unui 

sistem alternativ de tranzacționare, cu privire la căre SSIF BRM va notifica clienții săi, înainte de executarea 

ordinelor pe contul acestora. 

 

Lista platformelor de executare pe care SSIF BRM   se bazează pentru a-și putea îndeplini obligația de a parcurge 

toate etapele necesare pentru a obține rezultatul optim în executarea ordinelor clienților, va fi disponibilă pe 

website-ul www.brm.ro, la cerere la numerele de contact ale societății : telefon +40 21 317.45.60; fax +40 21 

317.28.78. 

 

Art.24. SSIF BRM avertizează clienții săi, prin prezentul Document, ca orice instrucțiuni specifice ale unui 

client pot împiedica SSIF BRM, în calitate de societate de servicii de investiții financiare, să respecte criteriile 

stabilite și împlementate în prezenta Politică de executare a ordinelor, de a obține cel mai bun rezultat posibil, 

pentru executarea acelor ordine referitoare la elementele acoperite de aceste instrucțiuni. 
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 Art.25. Factorii de execuție avuți în vedere de SSIF BRM cu ocazia executării ordinelor clienților săi: 

 

a) executarea ordinului clientului poate fi afectată de numeroși și variați factori, printre care: prețul, 

costurile, viteza, probabilitatea de execuție și decontare, mărimea, natura sau orice altă considerație 

relevantă pentru execuția unui ordin; 

b) pentru a stabili importanța fiecărui factor, SSIF BRM ia în considerare următoarele criterii: 

• caracteristicile clientului, de ex. clasificarea acestuia ca fiind client de retail; 

• caracteristicile și natura ordinului, incluzând absența oricăror instrucțiuni specifice; 

• caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv; 

• caracteristicile canalelor de execuție, către care ordinul poate fi direcționat. 

c) pentru a asigura rezultatul optim pentru client, la execuția unui ordin, și în absența instrucțiunilor 

specifice ale clientului de retail, SSIF BRM va lua în considerare toți factorii care permit obținerea cel 

mai bun rezultat posibil pentru executarea acelui ordin, reprezentând prețul instrumentului financiar și 

costurile implicate de execuție, care vor include toate cheltuielile create de către client și care sunt în 

legatură directă cu execuția ordinului, inclusiv taxe specifice locurilor de tranzacționare, decontare, rata 

de schimb valutar (dacă este cazul) și orice alt tip de taxă platită de terții implicați în executarea 

ordinului; 

d) Deși în cele mai multe cazuri prețul și costurile ar merita o importanță mai mare în obținerea celui mai 

bun rezultat cu putință, pot exista situații când alti factori, precum viteza în execuție si decontare, 

mărimea și natura ordinului, impactul în piață și alte costuri implicite de tranzacționare pot avea 

prioritate față de considerațiile imediate legate de preț și cost, întrucât ele pot constitui instrumente 

pentru obținerea celui mai bun rezultat per total pentru clientul de retail. SSIF BRM poate sa considere 

prioritari alți asemenea factori, în anumite situații, pentru anumite ordine ale clienților, instrumente sau 

piețe financiare, de exemplu, cazurile în care lichiditățile disponibile sunt insuficiente pentru executarea 

completa a ordinului, în care clientul emite un ordin peste standardul de piață sau în cazul instrumentelor 

nelichide. În acest caz, SSIF BRM poate să decidă că obținerea celui mai bun preț disponibil poate să nu 

reprezinte cel mai bun rezultat posibil pentru clientul său; 

e) având în vedere varietatea factorilor care pot fi luați în considerare la executarea unui ordin, atingerea 

nivelului optim poate fi considerată realizată, de exemplu, în cazul piețelor cu lichiditate redusă;  

f) alegerea locurilor de tranzacționare de către SSIF BRM se poate limita, de asemenea, fie  la o singură 

platformă/piață și/sau sistem alternativ de tranzacționare, fie la acele platforme de tranzacționare/piețe ori 

sisteme alternative de tranzacționare care sunt deschise în momentul în care SSIF BRM primește ordinul 

de la client. Odată ce alegerea platformelor a fost facută, întregul ordin va fi trimis la acea platformă și va 

rămâne acolo până când va fi executat în întregime sau până la data expirării sau anulării lui; 

g) conform cu instrucțiunile specifice pe care SSIF BRM le poate primi de la un client, SSIF BRM va 

executa ordinul în conformitate cu politica de execuție folosind una (sau o combinație) dintre 

următoarele metode: 

• ordinul poate fi executat direct în cadrul pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, 

sau, în cazul piețelor în care SSIF BRM nu este membru direct, societatea poate transmite ordinul unui 

terț participant la piața, cu care SSIF BRM va stabili acorduri de preluare a ordinelor pentru respectiva 

piață sau MTF; 

• ordinul poate fi transmis unui alt broker sau dealer în vederea executării, caz în care SSIF BRM va 

determina locația finală de execuție și va instrui respectivul broker sau dealer sau se va asigura ca broker-

ul sau dealer-ul deține acorduri care îi facilitează SSIF BRM  să își respecte politica de execuție; 

• politica de execuție a unui ordin permite ca ordinul unui client sa fie executat în afara unei piețe 

consacrate sau MTF, de exemplu: SSIF BRM poate acționa ca locație de executare în sine, caz în care 

SSIF BRM considera că poate obține rezultatul optim pentru executarea ordinului în cauză. Totuși, 

pentru ca ordinul să se poată executa în afara unei piețe reglementate sau MTF, BRM trebuie sa obțină, 

în prealabil, acordul expres al clientului. În cazul în care clientul și-a exprimat acordul, entitatea căreia îi 

este transmis ordinul de către SSIF BRM poate să îl execute în afara unei piețe reglementate sau MTF 

sau pe o piață similară non – EU, cu respectarea Cadrului juridic aplicabil; 

• în cazul unităților de fond ale fondurilor de investiții, ordinul poate sa fie transmis unui agent de transfer. 
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5.2.  Instrucțiuni specifice 
 

Art.26. Se consideră că SSIF BRM își îndeplinește obligația de a parcurge toate etapele pentru a obține 

cel mai bun rezultat posibil în ceea ce privește executarea ordinelor clientului, în masura în care execută 

un ordin sau un aspect specific al unui ordin, urmând instrucțiuni specifice ale clientului, cu privire la 

ordin sau la un aspect specific al ordinului. 

În cazul în care clientul transmite instrucțiuni specifice, de exemplu printr-un sistem electronic de 

transmitere, SSIF BRM va executa acel ordin în conformitate cu acele instrucțiuni specifice. 

Avertisment: 

Orice instrucțiune specifică primită de la client poate interzice SSIF BRM să parcurgă etapele pe care 

le-a stabilit și implementat în politica de execuție pentru obținerea rezultatului optim pentru execuția 

acelor ordine în conformitate cu elementele specificate în acea instrucțiune. 
 

5.4.  Monitorizare si Reviziure 
 

Art.26. SSIF BRM va monitoriza eficacitatea strategiilor de executare a ordinelor, precum și politica de 

execuție, pentru a identifica și, dacă este cazul, a corecta deficiențele. În mod special, SSIF BRM va evalua, în 

mod regulat, dacă platformele de execuție incluse în politica de execuție a ordinului asigură rezultatul optim 

pentru client sau dacă sunt necesare modificări în strategia de executare. 

SSIF BRM îți va revizui strategia de execuție a ordinelor și politica de execuție, cel puțin anual. 

SSIF BRM își va informa clienții cu privire la orice schimbare materială adoptată cu privire la strategiile sau 

politica de execuție. 

 

5.5. Modalitatea de executare a ordinelor în cadrul  SSIF BRM 
 

Art.27. SSIF BRM va executa ordinele preluate de la clienții săi de către agenții pentru servicii de investiții 

financiare/agenții delegați autorizați ai săi de la sediul social autorizat al SSIF BRM, precum și din orice altă 

locație autorizată de către ASF, conform Cadrului juridcic aplicabil. 

 

Art.28. Ca regulă, ordinele de tranzacționare ale clienților vor fi executate de la sediul BRM.  

 

Art.29. În situația în care ordinele clienților vor fi executate în afara piețelor reglementate sau a sistemelor 

alternative de tranzacționare, cu respectarea cadrului juridic aplicabil , sintagma “loc de tranzacționare” poate 

însemna fie o platformă, ori un sistem electronic de tranzacționare, fie un alt loc definit de Cadrul juridic 

aplicabil. 

 

Art.30. Ordinele de bursă având ca obiect instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată și/sau un sistem alternativ de tranzacționare autorizat în România vor îndeplini cerințele prevăzute 

de Codul BVB- operator de piață, respectiv Codul BVB- operator de sistem. 

 

Art.31. Ordinele de bursă vor fi preluate de către agenții de servicii de investiții financiare și transmise spre 

executare către agenții de tranzacționare, cu respectarea următoarelor condiții:  

a) pentru ordinele de cumpărare – SSIF BRM trebuie să se asigure că fondurile aferente decontării tranzacțiilor 

de cumpărare respective vor fi disponibile în ziua decontării; în plus, ordinele de cumpărare în nume propriu nu 

trebuie sa afecteze capitalul inițial ce trebuie menținut de SSIF BRM, conform reglementărilor în vigoare;  

b) pentru ordinele de vânzare – SSIF BRM trebuie să se asigure ca instrumentele financiare aferente decontării 

tranzacțiilor de vânzare respective sunt disponibile în cont:  

• la momentul introducerii ordinului în sistemul de tranzacționare, în cazul tranzacțiilor condiționate de 

utilizarea mecanismului cu prevalidare;  

 

• în ziua decontării, în cazul tranzacțiilor necondiționate de utilizarea mecanismului cu prevalidare;  
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c) ordinele clienților trebuie transmise spre executare conform instrucțiunii clienților și executate în conformitate 

cu principiul celei mai bune execuții; 

d) ordinele de vânzare în lipsă sunt permise numai în piața principală a valorilor mobiliare incluse în “Lista 

valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată a BVB care fac obiectul vânzării în lipsă”.   

 

Art.32. Conținutul minim și condițiile de preluare si executare a ordinelor de bursa sunt cele 

reglementate de prevederile din Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare. Astfel, 

agenții pentru servicii de investiții financiare se vor asigura ca toate formularele de ordin pe baza cărora 

se introduc ordinele de bursa în sistemul de tranzacționare al bursei cuprind cel putin urmatoarele 

rubrici completate corespunzator: 

a) denumirea BRM;  

b) locul unde este executată tranzacția (piața reglementată, ATS etc.);  

c) momentul preluării ordinului de bursă (data, ora, minut și secundă); 

d) sensul ordinului (vânzare/cumparare etc.);  

e) simbolul și denumirea instrumentului financiar;  

f) identitatea și numărul de cont al clientului din sistemul BVB; 

g) tipul contului clientului;  

h) dacă contul este discreționar; 

i) numarul ordinului din registrul de evidentă al SSIF BRM;  

j) tipul ordinului de bursă;  

k) cantitatea (volumul) de instrumente financiare; 

l) prețul, în funcție de tipul instrumentului și tipul ordinului de bursă;  

m) termenul de valabilitate a ordinului;  

n) dacă ordinul a fost plasat la inițiativa clientului sau la recomandarea agentului;  

o) deținerile clientului privind respectivul instrument financiar;  

p) alte precizări privind informarea corectă a clientului (luarea la cunostință de oferte publice în 

derulare, modificări de capital anterioare, fuziuni, divizări etc.); 

q) numele în clar și semnătura agentului pentru servicii de investiții financiare/agentului delegat care a 

preluat ordinul;  

r) semnătura clientului dacă ordinul nu a fost preluat telefonic, iar în situația în care ordinul a fost 

preluat telefonic, înregistrarea de către SSIF BRM a instrucțiunii clientului;  

s) stampila BRM sau a sediului secundar al acestuia. Dovada că ordinul este recepționat direct de la 

client (sau împuternicitul acestuia) se face prin semnarea ordinului de către client/împuternicit. Agenții 

pentru servicii de investiții financiare sunt răspunzători de identificarea deținătorului real al contului de 

client la momentul preluării ordinului de tranzacționare.  

 

Art.33. Agentul pentru servicii de investitii financiare va informa clientul imediat ce a luat cunostinta 

de situatia care ar putea afecta in vreun fel executarea prompta a ordinului/ordinelor sale de 

tranzactionare (cum ar fi defectiunile tehnice, caderi ale surselor de electricitate etc.).  
 

Art.34. SSIF BRM  nu va agrega ordine pentru tranzacții în nume propriu cu ordine ale clienților.  

 

Art.35. SSIF BRM va respecta regimul informațiilor privilegiate stabilit prin Cadrul juridic aplicabil și 

reglementările interne ale SSIF BRM și nu va face uz sub nicio formă de  informațiile  referitoare la ordinele în 

așteptare ale clienților, luând totodată toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea abuzivă a acestor 

informații de către orice persoană relevantă a SSIF BRM.  
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Art.36. Principii privind executarea ordinelor clienților : 

(1)În activitatea de intermediere, agenții de bursă au obligația să execute ordinele clienților în 

conformitate cu principiul celei mai bune execuții.  

 

(2) Se interzice agenților de bursă să introducă și să execute ordinele clienților prin utilizarea de metode 

de tranzacționare care contravin principiilor de etică și conduită în relațiile cu clienții, incluzând, fără a 

se limita la:  

 

a) efectuarea de cumpărări de la clientul propriu, respectiv vânzări către clientul propriu la prețuri prin 

care Participantul este avantajat în comparație cu propriul client în ceea ce priveste nivelul prețului la 

care se execută tranzacțiile, tinând cont de condițiile concrete din piață;  

b) încheierea de tranzacții bursiere prin care unul sau mai multi clienți ai unui Participant sunt 

avantajați în detrimentul unuia sau mai multor clienți ai aceluiași Participant;  

c) executarea pro-ordinelor înaintea ordinelor clienților proprii, în condițiile în care SSIF BRM  a 

preluat deja un ordin al unui client pentru tranzacționarea aceluiași instrument financiar (front running);  

d) executarea pro-ordinelor înaintea ordinelor clienților proprii prin cumpărări în contul propriu la un 

preț mai mic, respectiv vânzări din contul propriu la un preț mai mare decât cel la care sunt executate 

ulterior ordinele clienților, în condițiile în care SSIF BRM  a preluat deja un ordin al unui client pentru 

tranzacționarea aceluiași instrument financiar (front running);  

e) introducerea instrumentelor financiare ale clienților într-un cont grup fără a se respecta 

caracteristicile precizate în ordinele de bursă ale acestora;  

f) introducerea instrumentelor financiare ale clienților într-un cont grup în altă ordine decât cea a 

primirii lor, în cazul în care tipul alocării asociat contului grup este FIFO;  

g) executarea unei tranzacții în care figurează același client, atât la cumparare, cât și la vânzare.  

 

Art.37. În situația în care SSIF BRM  execută un ordin în numele unui client de retail, cel mai bun 

rezultat posibil va fi determinat pe baza prețului total, reprezentând prețul instrumentului financiar și 

costurile legate de executare, care trebuie să includă toate cheltuielile care incumbă clientului și care 

sunt direct legate de executarea ordinului, incluzând tarifele pentru locul de executare a ordinului, 

pentru compensare și decontare și orice alte tarife plătite părților terțe implicate în executarea ordinului.  

 

Art.38. În situația în care, pentru executarea unui ordin cu un instrument financiar, există mai multe 

locuri de tranzacționare concurente, în scopul asigurării celui mai bun rezultat pentru client, pentru a 

evalua și a compara rezultatele care ar fi obținute prin executarea ordinului în fiecare din locurile de 

tranzacționare cuprinse în politica de executare a ordinelor, SSIF BRM va lua în considerare 

comisioanele proprii și costurile pentru executarea ordinului în cadrul fiecărui loc de tranzacționare 

eligibil. 

 

Art.39. SSIF BRM nu trebuie sa structureze sau să perceapă comisioane astfel încât să realizeze o 

discriminare inechitabilă între locurile de tranzacționare. 
 

 

5.6. Administrarea ordinelor clienților  
 

Art.40. S.S.I.F. BRM autorizată să execute ordine în numele clienților trebuie să implementeze reguli și 

proceduri care sa urmărească executarea promptă, corectă și expeditivă a ordinelor clienților față de alte 

ordine ale clienților sau față de ordinele proprii ale SSIF BRM. Aceste reguli și proceduri vor permite 

executarea ordinelor comparabile ale clienților în concordanță cu momentul primirii acestora de către 

S.S.I.F. BRM. 
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Art.41. (1) În cazul în care S.S.I.F. BRM primește simultan mai multe ordine la același nivel de preț 

pentru același instrument financiar, care pot fi executate în condițiile pieței, S.S.I.F. BRM trebuie să le 

introducă în sistemul de tranzacționare în următoarea ordine:  

a) ordinele primite de la clienții de retail; 

b) ordinele primite de la clienții profesionali;  

c) ordinele primite de la persoanele relevante;  

d) ordinele care urmează să fie executate în nume propriu de către SSIF BRM.  

(2) În activitatea de tranzacţionare se va aplica principiul egalităţii de tratament al clienţilor. 

(3) S.S.I.F. BRM este responsabilă de executarea ordinelor în conformitate cu reglementările în vigoare. 
 

Art.42. În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe suport electronic/optic sau 

pe un suport echivalent.  

 

Art.43. Înainte de a tranzacționa un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul 

persoanelor relevante, SSIF BRM trebuie să execute ordinele primite de la clienți pentru acel 

instrument financiar, care pot fi executate în condițiile pieței. 

 

Art.44. Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului împreuna cu justificarea 

refuzului.  

 

Art.45. În situația executării ordinelor clientilor, S.S.I.F. BRM trebuie să îndeplinească urmatoarele 

condiții:  

a) să se asigure ca ordinele executate în numele clienților sunt înregistrate și alocate prompt și corect;  

b) să execute ordinele clienților, care sunt comparabile, în mod succesiv și prompt cu excepția situației 

în care caracteristicile ordinelor sau condițiile predominante din piață fac acest lucru nerealizabil sau în 

situația în care interesele clienților o cer altfel;  

c) să informeze clientul de retail, imediat ce a luat la cunoștință, cu privire la orice situație importantă 

care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor.  
 

Art.46.(1) Clienţii au obligaţia de a transmite ordinele de tranzacţionare în scris către pesonalul care 

prestează servicii şi activităţi de investiţii, altele decât consultanţa.  

 

(2) Pesonalul care prestează servicii şi activităţi de investiţii, altele decât consultanţa, va verifica şi 

centraliza zilnic ordinele propriilor clienţi şi va transmite această listă departamentului Back-Office, 

care va furniza Departamentului Tranzacţionare o listă de ordine la începutul fiecărei zile.  

 

(3) Departamentul Tranzacţionare va introduce în sistemul de tranzacţionare ordinele clienţilor 

respectând prioritatea şi regulamentele specifice fiecărui sistem de tranzacţionare. 
 

Art.47. S.S.I.F. BRM este responsabilă pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat și va 

lua toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că orice instrumente financiare sau fonduri ale 

clientului primite în vederea decontării ordinului executat sunt corect și prompt transferate în contul 

clientului corespunzator.  
 

Art.48. S.S.I.F. BRM BRM nu va abuza de informațiile referitoare la ordinele în așteptare ale clienților, 

și va lua toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea abuziva a acestor informații de către orice 

persoană relevantă a BRM. 
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Art.49. S.S.I.F. BRM poate să execute un ordin al clientului sau o tranzacție în nume propriu împreună 

cu ordinul altui client, numai dacă sunt îndeplinite urmatoarele condiții:  

a) trebuie să fie puțin probabil ca agregarea ordinelor și tranzacțiilor să fie în dezavantajul oricăruia din 

clienții ale căror ordine vor fi agregate; 

b) fiecare client al cărui ordin urmează sa fie agregat trebuie să fie informat ca efectul agregării poate fi 

în dezavantajul sau în ceea ce priveste respectivul ordin. 
 

Art.50. S.S.I.F. BRM trebuie să asigure:  

a) păstrarea în condiții de siguranță a înregistrărilor convorbirilor telefonice prin care clienții transmit 

ordine, inclusiv protejarea prin mecanisme moderne, fiabile și performanțe împotriva accesului 

neautorizat la acestea;  

b) constituirea de copii de rezerva ale înregistrărilor menționate la lit. a); 

c) accesul reprezentanților ASF la înregistrările menționate la lit. a) în cel mult două zile lucrătoare de 

la solicitarea ASF. 

 

Art.51. În situația în care S.S.I.F. BRM a agregat tranzacții în nume propriu cu unul sau mai multe 

ordine ale clienților nu va aloca tranzacțiile menționate în detrimentul unui client. 
 

Art.52. În situația în care S.S.I.F. BRM a agregat un ordin al clientului cu o tranzacție în nume propriu 

și ordinul agregat este parțial executat, S.S.I.F. BRM va aloca tranzacțiile menționate cu prioritate 

clientului față de S.S.I.F. BRM. 
 

Art.54. În cazul unui ordin limita al unui client, cu privire la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată care nu poate fi executat imediat în condițiile curente de piață existente, S.S.I.F. BRM 

trebuie, cu excepția cazului în care clientul stabileste altfel în mod expres, să ia măsurile necesare 

pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, facând public respectivul ordin limita 

într-o manieră care sa fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piața folosind sistemul pieței 

reglementate, sistemul alternativ de tranzacționare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea 

publicității, accesibilității și executării cât mai rapide a ordinului. 

 

Art.55. 1) S.S.I.F. BRM va monitoriza eficacitatea executării ordinelor şi a politicii de executare a 

ordinelor, în scopul identificării şi corectării oricărei deficienţe, acolo unde este cazul.  

 

(2) S.S.I.F. BRM va evalua, în mod regulat, dacă locurile executării tranzacţiilor stabilite în politica de 

executare a ordinelor furnizează cele mai bune rezultate posibile pentru clienţi sau dacă sunt necesare 

modificări referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzacţiilor.  

 

(3) S.S.I.F. BRM. va notifica clienţii cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii 

de executare a acestora. 

 

 

5.7. Obligații de raportare post-tranzacționare  
 

Art.56.(1) Pentru a dobândi autoritate discreţionară asupra portofoliului de instrumente financiare al 

unui client S.S.I.F. BRM. are obligaţia de a obţine acordul scris şi declaraţia acestuia cu privire la faptul 

că acesta înţelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discreţionară a contului său. 
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(2) În situaţia administrării unui cont discreţionar, contrapartea în tranzacţii nu poate fi contul propriu, 

contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F. BRM., decât dacă se asigură un preţ mai 

bun decât cel oferit de piaţă.  

 

(3) S.S.I.F. BRM, prin agentul pentru servicii de investiţii financiare mandatat în contractul de 

administrare, are obligaţia de a completa ordine de vânzare/cumpărare în cazul în care efectuează 

tranzacţii în legătură cu conturile discreţionare ale clienţilor lor. Acestea vor fi aprobate de 

coordonatorul ierarhic superior agentului pentru servicii de investiţii financiare.  

 

(4) Ordinele consiliate, inclusiv cele care privesc contul discreţionar, se vor susţine întotdeauna pe 

analizele specialiştilor şi ale agenţilor privind evoluţia pieţei. Clienţilor li se vor furniza informaţii 

adecvate şi se va solicita acordul lor prealabil referitor la o operaţiune sau alta pe contul lor, chiar dacă 

au dat o împuternicire de cont discreţionar. 
 

Art.57.(1) Preluarea ordinelor prin sistemul de tranzacționare prin internet se face prin intermediul unei 

aplicații specializate.  

 

(2) Aplicația asigură accesul nemijlocit al clientului, înregistrat ca având dreptul de tranzacționare prin 

sistemul de tranzacționare prin internet, la una sau mai multe piețe de tranzacționare conform opțiunii 

clientului.  

 

(3) Aplicația asigură prevalidarea ordinelor de tranzacționare privind existența fondurilor banești și/sau 

a instrumentelor financiare vândute prin intermediul acestei platforme.  

 

(4) Având în vedere interacțiunea nemijlocită dintre client și piață, platforma de tranzacționare oferă 

implicit prioritizarea ordinelor în funcție de momentele în care acestea au fost date și validate, 

neexistând posibilitatea transmiterii a doua ordine concurente simultan.  

 

(5) S.S.I.F. BRM asigură continuitatea funcționării aplicației de tranzacționare în conformitate cu 

procedura specifică.  

 

(6) Ordinele pentru instrumentele financiare a căror piață primară este în afara țării, sunt preluate și 

transmise către intermediarii autorizați, prin acces sponsorizat, care vor executa ordinele în 

conformitate cu propria lor politică de executare. 
 

Art.58. S.S.I.F. BRM va acționa de așa natură încât să asigure o deplina egalitate de tratament față de 

toți clienții săi.  

 

Art.59. Înainte de a tranzacționa un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul 

persoanelor relevante, S.S.I.F. BRM trebuie să execute ordinele primite de la clienți pentru acel 

instrument financiar, care pot fi executate în condițiile pieței.  
 

 

5.8.Evenimente corporative  

 

Art.60.(1) Societatea informează clienții prin intermediul unui suport durabil cu privire la orice 

eveniment corporativ ce are legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu precum și cu 

privire la orice drept pe care aceștia îl pot solicita. Sunt considerate evenimente corporative dar 

nelimitativ următoarele:  
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a) Distribuţii în bani (de exemplu: dividend în bani, plata cuponului etc.).  

b) Distribuţii în instrumente financiare (de exemplu: dividende în acţiuni, emisiune de drepturi de 

preferinţă etc.).  

c) Distribuţii cu opţiuni (de exemplu: majorare de capital social cu subscriere în numerar, dividende 

opţionale etc.).  

d) Reorganizări obligatorii (de exemplu: splitarea/consolidarea valorii nominale a acţiunilor, 

răscumpărarea obligaţiunilor ajunse la maturitate etc.).  

e) Reorganizări obligatorii cu opţiuni (de exemplu: conversia obligaţiunilor în acţiuni sau bani, în 

funcţie de opţiunile exprimate de deţinători).  

f) Reorganizări voluntare (de exemplu: oferta publică).  

 

(2) Informațiile vor fi transmise cliențiilor în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv 

modalitatea de comunicare aleasă de aceștia pentru a fi folosită în relația dintre client și societate. 
 

 

5.9. Distribuția de dividende și alte sume de bani  

 

Art. 61.(1) Distribuția dividendelor și a altor sume cuvenite deținătorilor de instrumente financiare, se 

efectuează în conformitate cu prevederile contractului de intermediere.  

 

(2) Informările cu privire la ex. Date, data de înregistrare, data plății, suma de bani brută corespunzătore 

unui instrument financiar etc., se va face în baza instrucțiunilor și informațiilor primite de la operatorii 

de piață și/sau emitenți.  

 

(3) În conformitate cu prevedererile contractului de intermediere plata dividendelor și/sau altor sume 

cuvenite deținătorilor de instrumente financiare se tarifează conform Anexei I.1 la contract.  

 

(4) Dividendele și/sau sumele de bani vor fi evidențiate în extrasul de cont aferent lunii în care s-au 

încasat. 
 

5.10.  Sancțiuni 

 

Art.62. Încălcarea dispozițiilor prezentei Proceduri se sancționează administrativ sau disciplinar de către 

SSIF BRM și/sau ASF. 

 

Art.63. Pe baza concluziilor rezultate în urma activității de control, Președintele Consiliului de 

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

responsabili cu neîndeplinirea 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 alte instituții ale statului, după caz, potrivit competențelor acestora.  
 

Art.64. RCCI poate solicita angajaților direct implicați în derularea operațiunilor și/sau prestarea 

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

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

control.  
 

 

 

 



BURSA ROMÂNA DE 
MĂRFURI 

 

REGULI ȘI PROCEDURI 

PRIVIND POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR 

 

ANEXA NR 7. LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI 

FUNCTIONARE AL BRM 

COD: RP.07 

Ediţia / Revizia/ data: 

1/2/20.10.2019 

  Pagina 18/ 18 

 

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

                                                      Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii.  

18 
 

5.11.  DISPOZITII FINALE 

 

Art.65. Prezentele Reguli și proceduri intra în vigoare la data aprobării acestora de către Consiliul de 

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

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

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

Cadrul juridic aplicabil; 

 

Art.66. Prezentele Reguli și proceduri vor fi revizuite anual și se completează de drept cu orice 

reglementări emise de A.S.F., cu dispozițiile cuprinse în Cadrul juridic aplicabil, precum și cu Normele, 

Regulamentele ori directivele internaționale aplicabile . 

 

Art.67. 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 și 1 exemplar spre a fi depus la Camera de Comerț și Industrie a României. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura,                                                                                      Semnătura, 

 

 

Ofițer Conformitate                                                                   Ofițer Conformitate 

Cristina Vasiliu                                                                          Alice Afrim   

 
 

 

 

 

 

 

 

Semnatura, 

 

__________________________ 

Gabriel PURICE 

 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

  S.C. BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. 


