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PROCEDURA
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PIEŢEI SPOT (PIAȚA ZILEI URMĂTOARE ȘI
PIAȚA INTRA ZILNICĂ) ȘI A PIEȚEI PRODUSELOR STANDARDIZATE PE TERMEN
MEDIU ȘI LUNG, ADMINISTRATE DE SRL “BRM EAST ENERGY”

SCOP
Art. 1. Prezenta procedură stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea gazelor naturale pe Piaţa
Spot și pe Piața produselor standardizate pe termen mediu și lung prin intermediul unei platforme de
tranzacționare electronică („Piața”) administrată de SRL „BRM East Energy”, denumită în cele ce
urmează „BRM”.
Art.2.
(a) BRM organizează sesiuni de tranzacţionare pentru următoarele tipuri de produse, cu livrare în profil
orar constant:
A. WITHIN-DAY (WDY) (livrare în intervalul de timp rămas până la sfârşitul zilei gaziere în
curs la data încheierii tranzacţiei)
B. DAY AHEAD (DAH) - (interval de livrare ziua gazieră următoare datei încheierii tranzacţiei)
C. WEEKEND (interval de livrare sâmbătă-duminică)
D. WEEK (interval de livrare - săptămâna)
E. MONTH (interval de livare - luna)
F. QUARTER (interval de livrare - trimestrul)
G. SEMESTER (interval de livrare - semestrul)
H. COLD SEASON (interval de livrare – trimestrele IV și I)
I.

WARM SEASON (interval de livrare – trimestrele II și III)

J. GAS YEAR (perioada de livrare - anul gazier)
K. CALENDAR YEAR (perioada de livrare - anul calendaristic)
L. PRODUS FLEXIBIL, definit the SRL “Moldovatransgaz” (în continuare „OST”), în scopul
desfășurării acţiunilor de echilibrare.
(b) Tranzacțiile încheiate pe Piață sunt ferme, iar transferul dreptului de proprietate are loc în Punctul
virtual de tranzacționare, iar în cazul lipsei acestuia, în punctul de livrare stabilit de părțile la tranzacție,
pe baza raportului de tranzacţionare emis de platforma electronică a BRM și a confirmării
Moldovatransgaz cu privire la posibilitatea executării fizice a Tranzacției.
DOMENIUL DE APLICARE
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Art. 3. Prezenta procedură se aplică participanților la Piaţă, în relația cu BRM, în dubla sa calitate, de
operator al Pieței, respectiv de contraparte, care are rolul de a garanta executarea tranzacţiilor din punct
de vedere financiar.
Art. 4. Participarea la tranzacţii pe Piaţă este permisă operatorilor economici care îndeplinesc
următoarele cerinţe:
□

sunt titulari ai unei licențe valabile acordate de catre ANRE și au încheiat un contract de
transport cu OST, în scopul desfășurării acțiunilor de echilibrare;

□

Au încheiat Convenția de participare la Piață cu BRM;

□

Au încheiat Acordul cadru de prestări servicii de contraparte.

TERMENI, DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Art. 5. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi abrevierile folosite au următoarea semnificaţie:
a) Contraparte – entitate care se interpune, din punct de vedere financiar, între vânzător și
cumpărător, devenind cumpărător pentru vânzător, respectiv vânzător pentru cumpărător, cu
scopul asigurării procesului de decontare a tranzacției încheiate pe piața bursieră în numele
acestora;
b) Autoritate competentă- Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE);
c) Acord cadru de prestari servicii de contraparte (Anexa nr. 2 la prezenta Procedură) acord încheiat între participantul la Piață și BRM în calitatea acesteia de Contraparte, prin
care se stabilesc condițiile generale de decontare și garantare a tranzacțiilor;
d) Participant la tranzacționare - utilizator de sistem sau un OST care deţine un contract cu
operatorul platformei de tranzacţionare, care îndeplineşte condiţiile necesare pentru a realiza
tranzacţii în cadrul platformei de tranzacţionare și îndeplinește condițiile de la art. 4 din
prezenta Procedură;
e) Oferta de vânzare/cumpărare - reprezintă oferta introdusă de către un participant, constând
dintr-o pereche preț-cantitate, cu atributul şi perioada de valabilitate aferente produsului
tranzacţionabil și care reprezintă angajamentul ferm al participantului;
f)

Preţul de adjudecare – preţul rezultat din tranzacţionarea produselor, pentru fiecare
tranzacție în parte;

g) Confirmare de tranzacţie – notificare accesată de către Participantul la Piață prin
intermediul sistemului de tranzacţionare administrat de BRM, care confirmă o tranzacţie
efectuată de acesta;
h) Garanţia - valoarea scrisorii de garanţie bancară şi/sau a depozitului colateral depus în
contul ESCROW nominalizat la banca agreată de BRM, calculate și reactualizate de BRM
în calitate de Contraparte, faţă de care se validează ofertele introduse pe Piaţă;
i)

Nota de decontare zilnică (NDZ) - notificare emisă de sistemul de tranzacţionare pentru
fiecare participant la Piaţă și pentru banca desemnata de BRM, în care sunt specificate,
cumulate la nivel de zi gazieră de livrare, cantităţile de gaze naturale tranzacţionate la
vânzare/cumpărare şi valorile totale şi nete ale drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată;

j)

Sesiune de tranzacţionare - program de derulare a procesului de tranzacţionare în care se
pot introduce, modifica, anula sau suspenda Oferte de vânzare şi /sau de cumpărare şi se pot
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încheia Tranzacţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de corelare. Orarul sesiunilor de
tranzacționare va fi stabilit de către BRM;
k) Sistem de tranzacţionare– sistem informatic exploatat şi administrat de BRM, în scopul
realizării tranzacţiilor pe Piaţă;
l)

Tranzacţie - convenţie încheiată în sistemul de tranzacţionare în urma corelării unei oferte
de vânzare cu o ofertă de cumpărare, concretizată într-un rezultat înregistrat în sistemul de
tranzacţionare, notificat prin Confirmarea de tranzacție.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR DE TRANZACŢIONARE
A. Tranzacţionarea produsului WITHIN-DAY (WDY)
Art. 6. Şedinţele de tranzacţionare sunt organizate de BRM. BRM definește produsul standard pentru
ziua de tranzacționare, identificat printr-un cod alfanumeric unic, care cuprinde denumirea zilei gaziere
sub forma WDMG_zz_ll_aaaa, unde WDMG este acronimul de la WITHIN-DAY MARKET GAS,
unde zz este ziua exprimata prin doua cifre, ll este luna exprimata prin 2 cifre, iar aaaa este anul,
exprimat prin 4 cifre.
Art. 7. Sesiunile de tranzacționare se desfășoară online, după un program de 24 de ore/zi, 7 zile pe
săptămână, cu limitările necesare corelării produsului tranzacționat cu perioada de timp rămasă din ziua
de livrare (sesiunea de tranzacționare este organizată până la orele 03:00, pentru ca produsele
tranzacționate să poată fi livrate fizic până la sfârșitul zilei gaziere). În cursul şedinţei de tranzacţionare
se introduc Ofertele de către Participanții la Piaţă, ele putând fi modificate și /sau anulate. Ofertele sunt
formate din ordine electronice cu preț și cantitate (număr de produse standard) pentru intervalul de
valabilitate respectiv. Prețurile sunt exprimate în lei/MWh și nu conțin TVA. Cantitatea minimă a unui
produs WITHIN-DAY este de 1 MWh. Livrarea are loc începând cu ora de expirare a 3(trei) ore
perioadă de grație. Ordinul poate conține orice număr de produse multiplu de 1 MWh.
Art. 8. Procesul de ofertare și tranzacţionare se desfășoară astfel după cum urmează:
(1) În cursul Ședinţei de tranzacţionare, Participanții introduc ordine care sunt validate numai dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) menţionarea cantităţii și a preţului;
b) existenţa în contul de garanţii a unei sume disponibile mai mare sau egală cu valoarea
garanţiei necesară în cazul tranzacţionării ordinului.
(2) Ordinele introduse pot fi întreţinute de Participanți după cum urmează:
i. modificarea preţului;
ii. modificarea cantităţii.
(3) Ordinele de cumpărare și vânzare vor fi sortate automat în platforma de tranzacționare astfel încat
cele mai bune oferte din punct de vedere al prețurilor să fie afișate primele. În caz de egalitate de preț,
ofertele vor fi sortate după marca de timp, cele mai vechi urmând a fi afișate cu prioritate.
(4) Pentru ordinele de vânzare, se realizează corelarea ordinului de vânzare cu un ordin de cumpărare
cu același preț sau cu un preț mai mare, pentru cantitatea maximă derminată de concurența cantităților
menționate în cele două ordine de sens contrar, la prețul ordinului de vânzare. În măsura în care
condițiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două ordine de sens contrar, ordinea de
corelare este stabilită cronologic, în funcție de marca de timp cea mai veche.
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(5) Pentru ordinele de cumpărare, se realizează corelarea ordinului de cumpărare cu un ordin de vânzare
cu acelasi preț sau cu un preț mai mic, pentru cantitatea maxima derminată de concurența cantităților
menționate în cele două ordine de sens contrar, la prețul ordinului de cumparare. În măsura în care
condițiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două ordine de sens contrar, ordinea de
corelare este stabilită cronologic, în funcție de marca de timp cea mai veche.
(6) În condițiile în care tranzacția s-a realizat numai cu privire la o parte din cantitatea menționată întrun ordin, respectivul ordin va fi menținut în platforma de tranzacționare pentru cantitatea ramasă, dacă
participantul nu alege să anuleze ordinul.
B. Tranzacţionarea produsului DAYAHEAD (DAH)
Art. 9. Sesiunile de tranzacţionare sunt organizate de operatorul Pieţei pentru fiecare zi de livrare. BRM
definește produsul standard pentru ziua de tranzacționare, identificat printr-un cod alfanumeric unic,
care cuprinde denumirea zilei gaziere sub forma DAMG_zz_ll_aaaa, unde DAMG este acronimul de la
DAYAHEAD MARKET GAS, unde zz este ziua exprimata prin doua cifre, ll este luna exprimata prin
2 cifre, iar aaaa este anul, exprimat prin 4 cifre.
Art. 10. Sesiunile de tranzacționare se desfășoară online, platforma fiind disponibilă după un program
zilnic, 7 zile pe săptămână. Pentru facilitarea unui acces organizat al participanților la o piață lichidă,
în cursul sesiunii de tranzacţionare se introduc ofertele pentru ziua gazieră următoare numai in intervalul
orar 10:00 – 22:00, cand se introduc oferte, se efectueaza tranzactii si se publica rezultatul imediat dupa
incheierea tranzactionarii de la ora 22.00. Acest interval poate fi extins la cererea participanților la piață.
Ofertele sunt formate din ordine electronice cu preț si cantitate (număr de produsestandard) pentru
intervalul de valabilitate respectiv. Prețurile nu conțin TVA. Cantitatea minimă a unui produs DAYAHEAD este de 1 MWh. Ordinul poate conține orice număr de produse multiplu de 1 MWh.
Art. 11. Procesul de ofertare şi tranzacţionare se desfașoară astfel dupa cum urmează:
(1) În cursul sesiunii de tranzacţionare, Participanții introduc ordine care sunt validate numai dacă
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a. menţionarea cantităţii și a preţului;
b. existenţa în contul de garanţii a unei sume disponibile mai mare sau egală cu valoarea
garanţiei necesară în cazul tranzacţionării ordinului.
(2) Ordinele introduse pot fi întreţinute de Participanți după cum urmează:
a. modificarea preţului;
b. modificarea cantităţii.
(3) Ordinele de cumpărare și vânzare vor fi sortate automat în platforma de tranzacționare astfel încat
cele mai bune oferte din punct de vedere al prețurilor să fie afișate primele. În caz de egalitate de preț,
ofertele vor fi sortate după marca de timp, cele mai vechi urmând a fi afișate cu prioritate.
(4) Pentru ordinele de vânzare, se realizează corelarea ordinului de vânzare cu un ordin de cumpărare
cu același preț sau cu un preț mai mare, pentru cantitatea maximă determinată de concurența cantităților
menționate în cele două ordine de sens contrar, la prețul ordinului de vânzare. În măsura în care
condițiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două ordine de sens contrar, ordinea de
corelare este stabilită cronologic, în funcție de marca de timp cea mai veche.
(5) Pentru ordinele de cumpărare, se realizează corelarea ordinului de cumpărare cu un ordin de vânzare
cu acelasi preț sau cu un preț mai mic, pentru cantitatea maxima derminată de concurența cantităților

4

Versiunea 01 din Mai 2022

menționate în cele două ordine de sens contrar, la prețul ordinului de cumparare. În măsura în care
condițiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două ordine de sens contrar, ordinea de
corelare este stabilită cronologic, în funcție de marca de timp cea mai veche.
(6) În condițiile în care tranzacția s-a realizat numai cu privire la o parte din cantitatea menționată întrun ordin, respectivul ordin va fi menținut în platforma de tranzacționare pentru cantitatea ramasă, dacă
participantul nu alege să anuleze ordinul. În cazul anulării ordinului, garanția bancară pentru cantitatea
rămasă indicată în Ordin va fi restituită participantului la tranzacționare.
C. Tranzacționarea celorlalte produse
Art. 12. Mecanismele de tranzacţionare utilizate pentru celelalte produse sunt:
•

Mecanismul de tranzacţionare simplu competitiv – pentru produsul prevăzut
standardizat și flexibil prevăzut la art. 2 (a), pct. L.

•

Mecanismul de tranzacţionare dublu competitiv – pentru produsele
prevăzute prevăzute la art. art. 2 (a), pct. C-K.

Programul de tranzacționare este stabilit de către BRM.
MECANISMUL DE TRANZACŢIONARE SIMPLU COMPETITIV
I . CERINŢE
Art. 13.
(1) Pentru lansarea la tranzacţionare a produsului standard, OST transmite către BRM un Ordin
iniţiator, cu menţionarea a cel puţin a următoarelor elemente:
•

cantitatea scoasă la tranzacţionare, exprimată în MWh;

•

preţul de pornire a licitaţiei (obligatoriu). Acesta poate fi făcut sau nu public
la lansarea produsului, în funcţie de opţiunea iniţiatorului; va fi exprimat în
MDL, EUR sau USD/MWh,cu 2 zecimale;

•

data la care se doreşte organizarea şedinţei de tranzacţionare;

•

contractul propus, care va conţine și profilul de livrare (graficul de livrări);

•

orice alte informaţii și / sau documente considerate necesare pentru claritatea
și transparenţa procesului de licitare.

(2) Ordinul iniţiator, precum și celelalte documente asociate se vor transmite BRM în format
electronic(e-mail) sau ca formular on-line aferent software-ului de tranzacţionare.
(3) BRM îşi rezervă dreptul de a nu valida acele Ordine iniţiatoare care sunt formulate astfel
încât, în mod evident, nu pot fi tranzacţionate, spre exemplu: preţ şi /sau cantitate vădit
disproporționate față de o intenție de tranzacționare reală, apreciată de către BRM în mod
rezonabil, produs cu perioadă de livrare anterioară iniţierii Ordinului ş.a.. În asemenea
situaţii, BRM va solicita clarificări OST.
(4) BRM va publica Ordinul iniţiator și documentele/informaţiile însoţitoare cu cel putin 3
(trei) zile lucrătoare înaintea datei la care a fost programată licitaţia.
II. ETAPELE PROCESULUI DE TRANZACŢIONARE
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Art 14. Fazele procesului de desfășurare a licitaţiei sunt redate în continuare:
Faza I (durată: - 10 minute).
(1) OST introduce Ordinul, care va fi validat de către sistem dacă acesta îndeplineşte,
cumulativ, următoarele condiţii:
•

menţionarea cantităţii;

•

menţionarea preţului

•

menţionarea perioadei de valabilitate a Ordinului.

(2) În Ordinele de sens contrar sensului Ordinului iniţiator vor fi menţionate următoarele
elemente, sub sancţiunea invalidării Ordinului:
•

cantitatea;

•

preţul;

•

perioada de valabilitate a Ordinului.

(3) Ordinul de sens contrar sensului Ordinului iniţiator este validat de sistem numai dacă
emitentul Ordinului are în contul de garanţii o sumă disponibilă mai mare sau egală cu
valoarea garanţiei necesară în cazul tranzacţionării Ordinului.
Faza a II - a (durată: - 10 minute)
(1) Ordinele introduse pot fi întreţinute de Participanți, astfel după cum urmează:
a) în cazul Ordinului iniţiator:
- modificarea preţului;
- modificarea cantităţii;
- modificarea perioadei de valabilitate a Ordinului.
b) în cazul Ordinului de sens contrar:
- îmbunătăţirea preţului (reducere în cazul Ordinelor de vânzare,
respectiv creştereîn cazul Ordinelor de cumpărare);
- modificarea cantităţii;
- modificarea perioadei de valabilitate a Ordinului.
Faza a III-a (durată: 10 minute). În aceasta fază, numai OST mai poate întreţine Ordinul.
(2) Durata fazelor descrise la alin. (1)-(3) poate fi stabilită la solicitarea OST, înainte de
deschiderea sesiunii de tranzacționare.
III. CORELAREA ORDINELOR
Art. 15. Procesul de corelare a Ordinelor este descris în continuare:
(1) Pentru Ordinele de vânzare, se realizează corelarea Ordinului de vânzare cu un Ordin de
cumpărare cu același preț sau cu un preț mai mare, pentru cantitatea maximă derminată
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de concurența cantităților menționate în cele două Ordine de sens contrar, la Prețul cel
mai bun al Ordinului de cumpărare. În măsura în care condițiile de corelare sunt îndeplinite
pentru mai mult de două oferte de sens contrar, ordinea de corelare este stabilită cronologic,
în funcție de marca de timp cea mai veche.
(2) Pentru Ordinele de cumpărare, se realizează corelarea Ordinului de cumpărare cu un Ordin
de vânzarecu acelasi preț sau cu un preț mai mic pentru cantitatea maxima derminată de
concurența cantităților menționate în cele două Ordine de sens contrar, la Prețul cel mai
slab al Ordinului de vânzare. În măsura în care condițiile de corelare sunt îndeplinite pentru
mai mult de două oferte de sens contrar, ordinea de corelareeste stabilită cronologic, în
funcție de marca de timp cea mai veche.
(3) BRM anunță Participanţii la tranzacţionare, prin mesaj electronic, asupra faptului că s-au
îndeplinit condițiile de corelare a două Ordine. Mesajul electronic conține prețul [lei, EUR
sau USD/MWh] și cantitatea tranzacționată [MWh/zi].
(4) În situaţia în care, la sfârşitul şedinţei de tranzacţionare, Ordinul iniţiator nu este integral
tranzacţionat, OST poate reintroduce Ordinul iniţiator pentru cantitatea rămasă
neacoperită,într-o şedinţă de tranzacţionare, la o dată ulterioară.
MECANISMUL DE TRANZACŢIONARE DUBLU COMPETITIV
Art. 16. Lansarea la tranzacționare a produselor se face la inițiativa și de către BRM, după cum
urmează:
(1) Lansarea unui produs standard pentru perioade de livrare de cel puţin o săptămână/lună
se face cu minimum 5 zile lucratoare înainte de prima zi a intervalului de livrare;
(2) Lansarea unui produs standard pentru perioade care depășesc o lună se face cu minimum
o lună înainte de prima zi a intervalului de livrare.
I. ETAPELE SESIUNII DE
TRANZACŢIONARE
Art. 17
(1) Începând cu ora de deschidere a şedinţei de tranzacţionare Participanții introduc Ordine.
Acestea sunt validate numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
•

menţionarea cantităţii, a preţului şi a termenului de valabilitate a Ordinului;

•

existenţa în contul de garanţii a unei sume disponibile mai mare sau egală
cu valoareagaranţiei necesară în cazul tranzacţionării Ordinului.

(2) Elementele care vor fi introduse de către Partici+pant la lansarea Ordinului sunt:
•

sensul ofertei (vânzare / cumpărare);

•

volumul de gaze naturale minim: pentru perioade mai mari sau egale cu o
săptămână, volumul minim este de 1 contract de 1 MWh/zi înmulțit cu
numărul de zile ale intervalului tranzacționabil. Volumul total minim
tranzacţionabil este definit automat pentru fiecare produs în parte;

•

preţul pentru produse va fi exprimat în Lei/MWh, număr pozitiv, cu
maximum 2 (două)zecimale;
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•

termenul de valabilitate al Ordinului (opţional); dacă nu se completează,
sistemul va genera automat data de final a sesiunii de tranzacţionare;

(3) Ordinele introduse pot fi întreţinute de Participanți, astfel după cum urmează:

II.

•

modificarea preţului cu un pas de licitație de minimum 0,01
lei/MWh, iar în cazul în care există o corelare activă, pasul minim
de licitație este de 0,1 lei/MWh;

•

modificarea cantităţii;

•

modificarea termenului de valabilitate a Ordinului.

CORELAREA ORDINELOR

Art. 18.
(1) Ordinele de cumpărare și vânzare vor fi sortate automat în platforma de tranzacționare,
astfel încât cele mai bune oferte din punct de vedere al prețului să fie afișate primele. În
caz de egalitate de preț, ofertele vor fi sortate după marca de timp, cele mai vechi urmând
a fi afișate cu prioritate. Marca de timp se actualizează la orice acțiune de modificare a
brokerului asupra prețului, cantității, valabilității sau in cazul executiei partiale a unui
Ordin.
(2) Pentru Ordinele de vânzare, se realizează corelarea Ordinului de vânzare cu un Ordin de
cumpărare cu același preț sau cu un preț mai bun, pentru cantitatea maximă determinată
de concurența cantitățilormenționate în cele două Ordine de sens contrar. În măsura în care
condițiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două oferte de sens contrar,
ordinea de corelare este stabilită descendent pornind dela Prețul de cumparare cel mai bun,
iar in caz de egalitate de pret, ascendent pornind de la marca de timp cea mai veche.
(3) Pentru Ordinele de cumpărare, se realizează corelarea Ordinului de cumparare cu un Ordin
de vânzare cu același preț sau cu un preț mai bun, pentru cantitatea maximă determinată
de concurența cantitățilormenționate în cele două ordine de sens contrar. În măsura în care
condițiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două oferte de sens contrar,
ordinea de corelare este stabilită ascendent pornind de la Prețul de vânzare cel mai slab,
iar în caz de egalitate de preț, ascendent pornind de la marca de timpcea mai veche.
(4) Părțile pot solicita anularea Tranzacțiilor eronate, intervenite ca urmare a unei erori
materiale apărute la completarea, de către un Participant la Piață, a formularului de
introducere a Ordinului, conform următoarei proceduri:
(i) Participantul care invocă eroarea materială are obligația de a notifica în scris, pe
e-mail, in calitate de Participant solicitant, BRM asupra tranzacției eronate, în
maximum 15 minute de lamomentul încheierii Tranzacției eronate (exprimat ca
oră/ minut), la adresa oficială de e-mail BRM: office@brm.ro.
(ii) cealaltă parte la Tranzacție confirmă până la orele 17:00 ale zilei în care s-a
efectuat Tranzacția, în scris prin e-mail, acordul său cu privire la anularea
Tranzacției.
(iii) BRM aprobă, fără a refuza în mod nerezonabil, anularea Tranzacției, după analiza
motivului anulării. BRM notifica aprobarea sau refuzul anularii Participantului
solicitant. BRM își rezervă dreptul de a raporta către ANRE incidentele cu privire
la Tranzacțiile anulate.
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(iv) Toate Tranzacțiile anulate se vor publica de către BRM, fără divulgarea părților
participante la Tranzacție, ci doar a elementelor Tranzacției (ID-ul tranzacției, data
încheierii tranzacției, produsul, cantitatea totală, prețul și motivul anulării).
Art. 19. Ulterior încheierii unei Tranzacții, Participanții asigură operațiunile de posttranzacționare prin una dintre următoarele variante:
prin încheierea contractului propus de OST, pentru produsele cu o durată de livrare
mai mare de o săptămână sau a căror perioadă de livrare începe cu cel puțin 7 zile
după data Tranzacției;
prin încheierea unui contract standard ce va fi publicat de către BRM, care se aplică
în mod automat în lipsa exprimării altei opțiuni de către ambii Participanți la
Tranzacție;
prin mecanismul de Contraparte, în cazul produselor A. WITHIN-DAY (WDY),
DAY-AHEAD (DAH) sau FLEXIBIL cu o durată de livrare mai mică de o
săptămână, în săptămâna ulterioară Tranzacției.

i)

ii)

iii)

GARANŢII
Art. 20
(1) În cazul tranzacționării produselor prevăzute la Art. 2, lit.) a, pct C-L, pentru a putea
înregistra un Ordin în vederea tranzacţionării, participanţii vor constitui la dispoziţia BRM
o garanţie, care se calculează automat de catre Sistemul de tranzacționare ca produs dintre
cantitatea din Ordin, preţul introdus în platformă și procentul de 2%.
(2) Garanţia prevazută la alin. (1) poate fi constituită în una din următoarele forme:
•

ordin de plată;

•

scrisoare de garanţie bancară.

(3) Garanţia constituită de către participanţi în contul unui Ordin pentru care s-a încheiat
tranzacţie rămâne la dispoziţia BRM până la:
a) Semnarea contractului EFET/preagreat în cazul în care părțile tranzacționează în
baza contractului standard EFET/preagreat;
b) semnarea contractului, în cazul în care părțile tranzacționează în baza contractului
standard BRM.
c)

Constituirea garanțiilor prevăzute conform Acordului cadru de prestari servicii de
contraparte.

d) Semnarea contractului propus de OST conform art. 13 alin. (1).
Alineatele următoare (4 - 8) din cadrul prezentului articol, se aplică doar în cazul
opțiunilor a), b) si c de mai sus.
(4) Contractul de vânzare-cumpărare (în format electronic) va fi transmis către BRM în termen
de cel mult 5 zile lucratoare de la data încheierii tranzacției, dar nu mai târziu de 2 zile
lucrătoare înainte de începerea livrărilor.
(5) În perioada menţionată la alineatul precedent, garanţia constituită în contul Ordinului în
baza căruia a fost încheiata o tranzacţie nu va putea fi folosită pentru garantare în situaţia
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participării la tranzacţionarea unui alt produs standard.
(6) Garanţiile de participare constituite/sunt executate de BRM pentru despăgubirea părţii
prejudiciate,în următoarele situaţii:
a) unul dintre participanţi nu semnează contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale;
b) în contractul de vânzare-cumpărare nu este completată aceeaşi cantitate cu cea
negociată sau acelaşi preţ cu cel negociat;
c) Participantul nu realizează prima plată/constituie prima garanție în baza
contractului încheiat,conform termenului stipulat în respectivul contract.
(7) BRM va vira părţii prejudiciate partea de garanţie constituită de partea în culpă, in termen
de 15 zile lucratoarede la notificării cazului de culpă de către partea prejudiciată.
(8) În situaţia în care niciuna dintre părţile în tranzacţie nu semnează contractul de vânzare cumpărare sau în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu conţine elementele
negociate în timpul licitaţiei, BRM va reţine garanţiile ambelor părţi în tranzacţie. BRM
are dreptul de a sancționa Participanții care nu semnează contractul de vânzare sau încheie
contracte de vânzare-cumpărare cu alte elemente decât cele negociate în timpul licitaţiei
prin suspendarea de la tranzacționare pe o perioadă cuprinsă între 1 luna și 6 luni, în funcție
de gravitatea și caracterul repetat al abaterilor respectivului Participant (prin caracter
repetat se intelege situatia in care in ultimele 12 luni se inregistreaza mai mult de 3 abateri).
PUBLICAREA INFORMAŢIILOR
Art. 21. (1) Pentru Tranzacţiile încheiate în cadrul Pieţei, BRM transmite Participanților un raport
cuprinzând următoarele informaţii:
•

numărul raportului,

•

data sesiunii de tranzacționare,

•

denumirea produsului tranzacționat,

•

cantitatea zilnică [MWh/zi],

•

perioada de livrare (conform produsului tranzacționat),

•

numarul de identificare a fiecarei tranzactii („ID”),

•

numele castigatorului de sens opus,

•

calitatea Participanților la tranzacție (Vânzător/ Cumpărător),

•

cantitatea tranzacționată,

•

prețul de adjudecare a fiecărei tranzacții [lei, EUR sau USD/ MWh],

•

marca de timp

•

parametrii de calitate ai gazului naturale, cu respectarea prevederilor pct. 23 din Regulamentul
cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin
Hotărârea ANRE nr. 422/2019 din 22.11.2019.
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DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 22. Depunerea, administrarea și soluţionarea contestaţiilor se face după următoarea procedură :
(1) Partea interesată poate depune contestaţie în scris la BRM în termen de 1 (o) zi de la data şedinţei
de tranzacţionare; termenul stipulat este considerat termen de decădere;
(2) BRM înregistrează şi transmite către partea vizată contestaţia depusă;
(3) BRM solicită părţii vizate punct de vedere cu privire la soluţionarea contestaţiei depuse;
(4) Partea vizată are obligaţia de a trimite în maximum 1 (o) zi de la solicitare, către BRM, răspunsul
cu privire la contestaţia depusă;
(5) BRM formulează, alături de partea vizată, şi transmite celor interesaţi răspunsul la contestaţie în
termen de maximum 5 (cinci) zile de la data înregistrării sale.
Oricare dintre Părțile implicate în contestație, pot solicita, urmare respectării prezentei proceduri și în
cazul în care nu sunt de acord cu rezultatul acesteia, soluționarea litigiului în instanța de judecată a
Republicii Moldova.
Art. 23. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
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ANEXA 1
la procedură

DESCRIEREA ṢI CARACTERISTICILE PRODUSELOR TRANZCŢIONALBILE

DENUMIRE PRODUS

WITHIN - DAY (SIMBOL : WDY)

Cantități de gaze naturale cu livrare fizică în Republica
Moldova.
DESCRIERE
Livrate în restul orelor rămase din ziua Z, cu perioadă de graţie
3 h.

PUNCT DE LIVRARE

PUNCTUL DEFINIT DE CUMPĂRĂTOR

VOLUM CONVENŢIONAL
CONTRACT
1 MWh/h
UNITATE DE MASURA
CONTRACT

1 MWh

lei/MWh
PREŢ /UNITATE DE MASURĂ

PAS MINIM PREŢ

0,01 Lei / MWh

PERIOADA DE
TRANZACŢIONARE
7 Zile/săptămână, 24 h/zi

DENUMIRE PRODUS

DAY AHEAD (SIMBOL : DAH)

Cantități de gaze naturale cu livrare fizică în Republica Moldova
DESCRIERE

livrate în ziua următoare, inclusiv sâmbăta, duminica şi zilele
declarate sărbători legale.
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PUNCTUL DE IEȘIRE DEFINIT DE CUMPĂRĂTOR
PUNCT DE LIVRARE
UNITATE DE MASURA
CONTRACT

1 MWh

VOLUM CONVENŢIONAL
CONTRACT
1 MWh/h
UNITATE DE MĂSURĂ PREŢ

conform legislației aplicabile

PAS MINIM PREŢ

0,01 Lei / MWh

PERIOADA DE
TRANZACŢIONARE

zilnic de la ora 10.00 la ora 22.00, 7 Zile/săptămână

DENUMIRE PRODUS

CODIFICARE

1. WEEKEND/BRM_GAS_PHWK

BRMWK_zz-ll-aaaa (unde z este prima zi de
weekend)

2. WEEK /BRM_GAS_PHFW

BRMW_ss-aaaa (ss de la 01 la 53)

3. MONTH / BRM_GAS_PHFM

BRMM_luna-aaaa (numele lunii respective)

4. QUARTER / BRM_GAS_PHFQ

BRMQ_Qn-aaaa (nr. de la 1 la 4)

5. FIRST SEMESTER /BRM_GAS_PHFS1

BRMGS_S1-aaaa

6. SECOND SEMESTER / BRM_GAS_PHFS2

BRMGS_S2-aaaa

7. COLD SEASON/BRM_GAS_PHFCS

BRMGN_CS – aaaa

8. WARM SEASON/ BRM_GAS_PHFWS

BRMGN_WS – aaaa

9. GAS YEAR / BRM_GAS_PHFGY

BRMGY-aaaa

10. CALENDAR YEAR /BRM_GAS_PHFY

BRMY – aaaa

11. FLEXIBIL

Codificat în funcție de cerințele OST

Sepcificatii

DESCRIERE

Cantități de gaze naturale cu livrare fizică în
Republica Moldova.
Livrate in fiecare zi a perioadei de livrare

PUNCT DE LIVRARE

PUNCTUL DEFINIT DE CUMPĂRĂTOR
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MARIME CONTRACT

Nr de MWh aferenti perioadei de livare ca
inmultire dintre numarul de zile de livare si 1
MWh/zi
1 MWh

UNITATE DE MASURA CONTRACT

lei/MWh
PREŢ /UNITATE DE MASURĂ
PAS MINIM PREŢ
PERIOADA DE TRANZACŢIONARE

0,01 Lei / MWh
De luni pana vineri cu execptia sarbatarilor
legale de la ora 10:00- 15:00
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ANEXA 2
La procedură

ACORD - CADRU
PENTRU PRESTARI SERVICII DE CONTRAPARTE

Incheiatintre:
Bursa Romana de Marfuri S.A.,avand sediu social in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 50-52, etaj 7, Sector 1, Cod
011015, Reg. Com. J40/19450/1992, CIF RO1562694, reprezentata legal de Dl. Gabriel PURICE, Presedinte Director General, denumita in continuare: BRM
si
................................, avand sediu social in ....................., Str. ................... nr............., , Sector/Judet.............., Cod
..............., Reg. Com.................., CIF ..................., reprezentata legal de Dl./Dna ........................, denumita in
continuare: Participant la Piata, denumit in continuare Participant,
Denumite in continuare colectiv Partile.
Partile au convenit incheierea prezentului Contract, in urmatoarele conditii:
1. Definitii
In prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpretati dupa cum urmeaza:
1.1.

Agentul Escrow – banca comerciala din RM sau RO/UE agreata de BRM, care va deschide la ordinul
Participantului Contul escrow în favoarea BRM.

1.2.

Banca de cont central (BCR) – Banca Comerciala Romana S.A., care actioneaza ca institutie colectoare
in raport cu BRM si la care BRM are deschis Contul Central aferent Pieței care urmeaza a fi creditat sau
a fost creditat cu sumele prevazute in Instructiunile de debitare directa, emise de BRM si debitat cu
sumele prevazute in ordinele de plata.

1.3.

Banca de Decontare – Banca comerciala la care Participantul si-a deschis contul care urmeaza a fi
debitat sau a fost debitat cu suma prevazuta in instructiunea de debitare directa;

1.4.

Cont Central aferent Pietei– contul deschis la Banca de cont central in numele BRM, care urmeaza a
fi creditat sau a fost creditat cu sumele prevazute in Instructiunile de debitare directa, emise de BRM si
debitat cu sumele prevazute in ordinele de plata. Acest cont este utilizat pentru incasarea si efectuarea
platilor aferente tranzactiilor incheiate pe Piață.

1.5.

Acord – prezentul act juridic si anexele sale, care reprezinta acordul de vointa neechivoc si obligatoriu
al BRM si al Participantului cu privire la serviciile care fac obiectul Acordului.

1.6.

Contract privind debitarea directa (CDD) – acord încheiat între BRM si BCR în calitate de Institutie
colectoare, conform prevederilor legislatiei nationale si europene aplicabile privind debitarea directa,
precum si acceptul Institutiei colectoare referitor la utilizarea de catre BRM a Instructiunilor de debitare
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directain cadrul unei Scheme de debitare directa.
1.7.

Contul escrow –contul de depozit colateral deschis de Participant la Agentul Escrow.

1.8.

Data finalizării - ziua bancară (z) în care suma prevăzutăîn Instrucțiunea de debitare directă este
creditatăîn Contul Central aferent Pieței de către Instituția colectoare. Data finalizării aferente
Instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării interbancare (data
compensării).

1.9.

Debitare directa – modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre Participantul cumparator si
BRM, care consta in debitarea preautorizata a contului Participantului cumparator de catre Institutia
platitoare in baza prevederilor Mandatului de debitare directa, la solicitarea BRM si creditarea
corespunzatoare a contului BRM de catre Banca de cont central in baza Contractului privind debitarea
directa; aceasta modalitate de plata nu necesita autorizarea prealabila de catre Participantul cumparator
a fiecarei instructiuni de debitare directa trasa asupra contului sau.

1.10.

Dreptul la rambursare – dreptul unui Participant de a formula o pretenție de rambursare în legatură cu
o Instrucțiune de debitare directă (cu exceptia celor din categoria SDD B2B) la Instituția plătitoare care
deține contul Participantului și, respectiv, dreptul de a primi întreaga sumă aferentă Instrucțiunii de
debitare directă, solicitare care trebuie formulată în condițiile prevăzute în legislația națională aplicabilă.

1.11.

Identificatorul Platitorului la BRM (Id Platitor) – informatie destinata identificarii Participantului
platitor de catre BRM (ex: cod de abonat).

1.12.

Institutie platitoare – institutia de credit la care Participantul are deschis contul curent care urmeaza a
fi debitat sau a fost debitat cu suma prevazuta in Instructiunea de debitare directa.

1.13.

Instructiune de debitare directa (IDD) – instructiune de plata prin debitare directa formulata de
BRM catre Banca de cont centralla care BRM are deschis Contul Central aferent BRM DAY-AHEAD
GAZcare urmeaza a fi creditat sau a fost creditat de catre institutia platitoare la care Participantul are
deschis contul curent care urmeaza a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevazutain respectiva
Instructiune de debitare directa.

1.14.

Instructiune de debitare directa interbancara (IDD interbancara) –instructiune de plata prin
debitare directain cadrul careia Banca de cont central este diferita de institutia platitoare la care
Participantul are deschis contul curent care urmeaza a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevazutain
Instructiunea de debitare directa.

1.15.

Instructiune de debitare directa intrabancara (IDD intrabancara) - instructiune de plataprin
debitare directain cadrul careia banca de cont central este aceeasi cu institutia platitoare la care
Participantul are deschis contul curent care urmeaza a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevazuta in
Instructiunea de debitare directa (Institutia colectoare este identica cu Institutia platitoare).

1.16.

Limita – cuantumul în limita căruia Participantul poate tranzacționa în cadrul ședintelor de
tranzacționare, reprezentând, pentru ordinele de cumparare ale Participantului valoarea cumulată a
soldului Contului escrow și a sumei acoperite de Scrisoarea de Garanție Bancară (SGB), iar pentru
ordinele de vanzare ale Participantului, valoarea stabilita de BRM.

1.17.

Limita maxima a perioadei de transmitere a Instructiunilor de debitare directa – este de cinci zile
lucratoare (z-5) si reprezinta numarul maxim de zile inainte de Data finalizarii (z) in care o
Instructiune de debitare directa poate fi introdusa in sistemul de decontare al Bancii de cont
central; Instructiunile de debitare directa se pot primi de la BRM si anterior limitei maxime a perioadei
de transmitere, cu mentiunea ca acestea se incarca in sistemul informatic al Bancii de cont central in
asteptare, urmand ca introducerea in sistemul de decontare al Bancii de cont central sa se realizeze in
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cadrul acestei limite, respectiv incepand cu data (z-5).
1.18.

Limita minima a perioadei de transmitere a Instructiunilor de debitare directa intrabancara – in
functie de solicitarea BRM, poate fi de o zi lucratoare (z-1) sau zero zile (z) si reprezinta numarul
minim de zile bancare inainte de Data finalizarii la care o Instructiune de debitare directa
intrabancara poate fi introdusa in sistemul de decontare al Bancii de cont central.

1.19.

Limita minima a perioadei de transmitere a Instructiunilor de debitare directa interbancare – este
de o zi lucratoare (z-1) si reprezinta numarul minim de zile bancare inainte de Data finalizarii la
care o Instructiune de debitare directa interbancara poate fi introdusain sistemul de decontare al
Bancii de cont central.

1.20.

Mandat de debitare directa – document care satisface cerintele legale si prin care un Participant acorda
o autorizatie permanenta, dar revocabila BRM pentru a emite Instructiuni de debitare directa asupra
contului sau curent deschis la Institutia platitoare si, respectiv, dreptul Institutiei platitoare de a-i debita
contul curent cu suma prevazuta in Instructiunile de debitare directa emise de BRM.

1.21.

Nota de decontare zilnica – raport emis de BRM pentru Participant, conform prevederilor
prezentului Contract.

1.22.

Numar unic de inregistrare al mandatului (UMR) – identificator unic al mandatului la nivel
interbancar.

1.23.

Scrisoare de Garantie Bancara (SGB) – instrumentul financiar prin care se constituie o garantie de
plata in favoarea BRM de catre Participant, conform prevederilor acestui Contract.

1.24.

Schema de debitare directa – schema de plati care defineste un set comun de reguli si procese aplicabile
operatiunilor de debitare directa. Schema de debitare directa poate fi:
1.24.1. Schema de debitare directa Business to Business (SDD B2B) – schema de debitare directa

accesibila doar clientilor platitori persoane juridice (si conform careia rambursarea unei
IDD nu este permisa).
1.24.2. Schema de debitare directa CORE (SDD Core) – schema accesibila atat platitorilor

persoane fizice cat si platitorilor persoane juridice.
1.25.

Zi de livrare – ziua calendaristica pentru care a fost incheiata o tranzactie (ziua D)

1.26.

Zi de tranzactionare– orice zi calendaristica pe parcursul careia au loc tranzactii (ziua D-1)

1.27.

Zi lucratoare– zi calendaristica, cu exceptia sambetei, duminicii si a oricarei zile declarata sarbatoare
legala in Republica Moldova

1.28.

Zi nelucratoare– zi de sambata, de duminica si oricare zi declarata sarbatoare legala in Republica
Moldova

1.29.

Ziua D– zi lucratoare bancara.

2. Termeni privind apartenenta ca Participant la Piata
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2.1 Partile convin ca, in baza prezentului Contract, BRM va furniza servicii de compensare in calitate de
contraparte fata de Participant.
2.2. Participantul la Piata se angajeaza ca va respecta obligatiile specificate in prezenta Procedură.
2.3. Compensarea se face de catre BRM, in calitate de contraparte. Orice fel de obligatii legate de regimul vamal
sau fiscal al gazelor naturale vor cadea exclusiv in sarcina Participantului si nu vor fi achitate prin mecanismul
de compensare prevazut in prezentul Contract, iar BRM nu va avea nicio raspundere sau obligatie in acest sens.
Participantii vor informa BRM in masura in care exista proceduri vamale necesare pentru livrarea gazelor
naturale pe care intentioneaza sa le tranzactioneze, inainte de plasarea Ordinului de tranzactionare.
2.4. Pentru serviciile furnizate in baza prezentului Contract, Participantul va plati contravaloarea comisionului
stabilit de catre BRM din cuantumul tranzactiilor efectuate. Plata va fi efectuata prin debit direct. Valoarea
comisionului se publica pe site-ul BRM www.brm.ro. BRM are dreptul sa modifice unilateral valoarea
comisionului, prin publicarea noii valori pe site-ul BRM și prin notificarea scrisă, a tuturor participanților cu care
a încheiat acord cadru pentru prestarea serviciilor de contraparte, cu minim 5 zile lucrătoare înainte de aplicarea
noii valori a comisionului modificat. Initierea de tranzactii reprezintă acordul Participantului cu privire la
noua valoare a comisionului, publicata anterior deschiderii zilei de tranzactionare.
2.5. Participantul care nu isi indeplineste obligatiile ce ii incumba ca participant pe piata gazelor naturale (inclusiv
cele aferente unei sesiuni de tranzactionare) ramane pe deplin raspunzator pentru orice prejudiciu creat, urmand
a garanta si despagubi integral BRM pentru orice pretentii ale oricaror terti.
3. Obligatiile Participantului la Piata. Mecanisme aplicabile
Plata tranzactiilor
3.1.

În măsura în care părțile nu agrează o altă modalitate de plată, participantul la Piata va incheia un
Mandat de debitare directa in beneficiul BRM care reprezinta baza in care banca Participantului, in
calitate de Institutie plătitoare, va debita contul curent al Participantului cu suma prevazută în fiecare
Instructiune de debitare directa emisa de BRM si care va fi pus la dispozitia Bancii de cont central la
cererea acesteia.

3.2.

Debitarea directa se va realiza atat pentru sumele datorate ca pret al tranzactiilor, cat si pentru
comisionul datorat BRM pentru serviciile furnizate conform prezentului Contract. Contractul privind
debitarea directa (CDD) si Mandatul de debitare directa vor permite si consultarea soldului contului
curent al Participantului deschis la Banca cont central (BCR) sau la o Institutia platitoare care detine
un acord de debit direct cu Banca cont central (BCR) si comunicarea acestui sold catre BRM, in orice
moment.

Garantarea platii tranzactiilor
3.3.

In scopul garantarii platii tranzactiilor, Participantul la Piata urmează să îndeplinească cel puțin una din
următoarele acțiuni:
(i)

va furniza o Scrisoare de Garantie Bancara (SGB) in favoarea BRM emisa de Banca de cont
central sau de o alta banca comerciala autorizata in Republica Moldova si acceptata de catre BRM

(ii)

va deschide un Cont escrow in favoarea BRM la Banca de cont central sau la o alta banca
comerciala autorizata in Republica Moldova si acceptata de catre BRM, care se va constitui ca
Agent Escrow si/sau

(iii)

va oferi alte garantii agreate de către părți.
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3.4.

Pragul valoric maxim in limita caruia Participantul-cumparator are dreptul sa tranzactioneze pe Piata
este determinat dupa formula ce va fi stabilita de BRM.

3.5.

Limita de tranzactionare va fi aplicabila in fiecare Zi de tranzactionare pentru ordinele Participantului.

3.6.

SGB se va constitui, pe cheltuiala exclusiva a Participantului, ca un angajament care se executa la prima
si simpla cerere a BRM. SGB va avea o perioada de valabilitate initiala de minimum 3 luni, urmand ca
aceasta valabilitate sa fie extinsa pe cheltuiala exclusiva a Participantului. Participantul va furniza BRM
dovada emiterii unei noi SGB, sau, dupa caz, a extinderii perioadei de valabilitate a SGB existente cu
cel putin 5 zile inainte de data expirarii fiecarei perioade de valabilitate, sub sanctiunea neluarii in
considerare a SGB in calculul Limitei. SGB se va constitui in forma prevazuta in Anexa 1 a prezentului
Acord si va permite executarea de catre BRM pentru acoperirea tuturor sumelor datorate conform
prezentului Acord, incluzand sumele datorate ca pret al tranzactiilor, comisionul datorat BRM pentru
serviciile furnizate conform prezentului Acord si eventualele penalitati.

3.7.

Contul Escrow se va constitui prin semnarea unui contract de escrow si depunerea in Contul escrow a
unei sume de bani. Contractul escrow va permite Agentului Escrow sa vireze BRM orice sume necesare
pentru acoperirea tuturor debitelor Participantului conform prezentului Acord, incluzand sumele
datorate ca pret al tranzactiilor, comisionul datorat BRM pentru serviciile furnizate conform prezentului
Acord si eventualele penalitati. Agentul Escrow nu va avea nicio liberate de apreciere asupra temeiniciei
cererii BRM, urmand a elibera sumele solicitate de catre BRM la simpla cerere a acesteia.

3.8.

Participantul este de drept in intarziere pentru toate obligatiile de plata conform prezentului Acord,
debitarea directa si/sau executarea garantiilor urmand a se realiza fara nicio instiintare prealabila a
Participantului de catre BRM si fara nicio alta formalitate, cu exceptia celor prevazute expres in
prezentul Contract.

3.9.

Participantul poate solicita reducerea cuantumului SGB, al Contului Escrow si/sau al altor garantii,
justificata prin volumul anterior al tranzactiilor sale, numai cu acordul scris al BRM, care va fitransmis
bancii emitente a acestor instrumente de garantare.

3.10.

Limita maxima de timp pentru achitarea de catre Participantul cumparator prin debit direct a
cuantumului obligatiilor rezultate din tranzactiile sale este de 2 (doua) zile bancare, interval in cadrul
caruia Participantul va trebui sa faca disponibila in contul sau curent suma corespunzatoare platilor
cumulate in intervalul mentionat sau sa solicite anularea Instructiunii de debitare directa. In caz contrar,
BRM va notifica Participantul si va trece la executarea garantiilor pana la concurenta achitarii sumelor
datorate in ziua D+5, in ordinea Cont escrow urmat de executarea Scrisorii de Garantie Bancara (SGB).
In situatia in care cuantumul garantiilor nu acopera sumele datorate, Participantul va fi exclus de la
tranzactii pe o perioada de 3-12 luni, dar nu mai devreme de recuperarea tuturor sumelor datorate BRM.
Neacoperirea integrala a sumelor datorate BRM in urma executarii garantiilor determina aplicarea de
penalitati de 0,5%/zi de intarziere, pana la data recuperarii intregii sume.

3.11.

Sumele restante la plata pana in momentul confirmarii de catre Banca de cont central a achitarii acestora
sunt scazute din Limita in care Participantul - cumparator poate cumpara in cursul sedintelor de licitatie
desfasurate pana la momentul confirmarii.

3.12.

Sumele restante la plata pana in momentul confirmarii de catre Banca de cont central a achitarii acestora
sunt scazute din Limita in care Participantul - vanzator poate vinde in cursul sedintelor de licitatie
desfasurate pana la momentul confirmarii.

3.13.

In cadrul sedintei de tranzactionare curente, Limita de calificare a Participantului este verificata in timp
real de catre platforma BRM, luand in calcul toate tranzactiile curente in care Participantul cumparator
sau vanzator este angajat. Participantul este exclus in situatia in care soldul Limitei este depasit de
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valoarea tranzactiilor initiate. Excluderea de la tranzactionare se efectueaza numai pentru tranzactiile
in care Limita este depasita, Participantul avand posibilitatea de a reduce valoarea tranzactiei pentru a
se incadra in Limita sau de a majora cuantumul Limitei, pentru a putea participa la noi sedinte.
Decontare si Facturare
3.14.

BRM va pune la dispozitia fiecarui Participant care a inregistrat tranzactii de vanzare sau de cumparare
o Nota de Decontare Zilnica, ce va contine urmatoarele informatii:
(i)

Cantitatile de gaze naturale corespunzatoare vanzarilor si cumpararilor efectuate in ziua de
tranzactionare;

(ii)

Valorile corespunzatoare vanzarilor si cumpararilor efectuate in ziua de tranzactionare;

(iii)

Pretul de inchidere al tranzactiilor;

(iv)

Valoarea comisionului platibil BRM;

(v)

Contravaloarea TVA, conform reglementarilor aplicabile;

(vi)

Valoarea neta a drepturilor de incasare/ obligatiilor de plata zilnice;

(vii)

Orice alte informatii considerate necesare sau obligatorii, potrivit reglementarilor aplicabile.

3.15.

Valoarea Instructiunilor de debitare directa si a ordinelor de plata emise de BRM se va calcula pe baza
Notelor de Decontare Zilnica.

3.16.

BRM va emite si transmite lunar facturi catre Participant, pe baza Notelor de Decontare Zilnica.

3.17.

Facturile vor fi emise de BRM cu data ultimei zile a lunii de livrare si vor fi comunicate electronic
Participantului, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare. Facturile vor contine situatia centralizata
a tranzactiilor efectuate de Participant in luna de livrare (cantitativ si valoric), obligatiile de plata si
drepturile de incasare ale BRM, tarife si comisioanele aplicabile, contravaloarea TVA conform
prevederilor legislatiei fiscale aplicabile la data facturarii, valoarea totala, precum si orice alte mentiuni
obligatorii potrivit legii.

3.18.

La randul sau, Participantul va emite lunar factura aferenta cantitatilor de gaze naturale vandute pe
Piata. Facturile vor fi emise de Participant cu data ultimei zile a lunii de livrare si vor fi comunicate
electronic sau prin fax catre BRM, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare, urmand sa fie
transmise si in original pana la data de 10 a lunii respective.

4. Drepturile si obligatiile BRM
4.1.

BRM isi asuma integral raspunderea de a se asigura ca Mandatul de debitare directa este valid si valabil
si constituie o autorizare corespunzatoare pentru banca Participantului pentru debitarea contului curent
al Participantului.

4.2.

BRM isi asuma raspunderea deplina pentru exactitatea tuturor Instructiunilor de debitare directa
transmise Bancii de cont curent.

4.3.

BRM se obliga sa respecte intocmai si in orice moment reglementarile legale in vigoare aplicabile
Instructiunilor de debitare directa.

4.4.

BRM se obliga sa asigure confidentialitatea datelor personale si bancare ale Participantilor si respectarea
tuturor obligatiilor legale cu privire la datele cu caracter personal.
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4.5.

BRM se obliga sa asigure bunul mers al tranzactiilor pe Piata. In acest sens, BRM va avea dreptul:
(i)

Sa suspende sau sa anuleze orice ordine de tranzactionare sau orice actiuni realizate in calitate de
contraparte centrala pentru a remedia probleme tehnice sau la cererea autoritatilor de
reglementare;

(ii)

Sa suspende sau sa intrerupa accesul oricarui Participant la Piata in cazul in care OST trimite la
BRM confirmarea nelivrarilor de gaze, demonstrand ca Participantul nu a livrat cantitatea de gaze
tranzactionata in calitate de vanzator sau nu a preluat cantitatea de gaze tranzactionata in calitate
de cumparator.

(iii)

Sa suspende sau sa intrerupa accesul oricarui Participant la Piata in orice alte cazuri prevazute
expres de prezentul Contract, precum si in orice alte situatii in care exista dovezi ca activitatea
Participantului ar putea afecta in mod negativ reputatia Pietei sau care ar putea afecta modul
ordonat si corect de tranzactionare sau decontare (incluzand, dar fara a se limita la tentative
realizate sau esuate de manipulare a pietei);

4.6.

Toate masurile de mai sus vor fi opozabile Participantului, care nu va avea nicio pretentie derivata din
sau ca urmare a adoptarii lor de catre BRM.

4.7.

BRM se obliga sa returneze sumele aferente Instructiunilor de debitare directa incasate, in cazul primirii
unei solicitari transmise conform prevederilor Art. 4.8 din prezentul Contract, inclusiv in situatia in care
schimba Institutia colectoare sau inceteaza sa foloseasca Instructiuni de debitare directa in intervalul de
timp dintre momentul emiterii unei Instructiuni de debitare directa si momentul formularii unei solicitari
de rambursare/returnare.

4.8.

Banca Participantului platitor, in calitate de Institutie platitoare, poate solicita returnarea unei
Instructiuni de debitare directa din motive tehnice sau pentru ca nu poate executa Instructiunea de
debitare directa din alte motive (ex: contul Participantului este inchis).
4.8.1. O solicitare de returnare a unei Instructiuni de debitare directa procesata in Schema de debitare

directa CORE poate fi trimisa in termen de 5 zile lucratoare de la data decontarii.
4.8.2. O solicitare de returnare a unei Instructiuni de debitare directa procesatain Schema de debitare

directa Business 2 Business poate fi trimisa in termen de 2 zile lucratoare de la data decontarii.
4.8.3. Dupa expirarea termenelor prevazute la Art. 4.8.1 si 4.8.2, Institutia platitoare nu mai poate

transmite solicitari de returnare.
4.9.

Valoarea costurilor se va limita la comisioanele solicitate de catre banca Participantului platitor
initiatoare a solicitarii de rambursare/returnare a Instructiunii de debitare directa.

4.10.

In acest caz, singura obligatie a BRM va fi aceea de a nu executa garantiile Participantului, dupa primirea
solicitarii de returnare si cu conditia ca Institutia platitoare se respecte termenele prevazute la Art. 4.8.1
si 4.8.2.

4.11.

Cu exceptia culpei grave sau actiunilor intentionate, BRM nu raspunde pentru eventualele prejudicii
cauzate de:
(i)

Introducerea de catre Participant a unor ordine/oferte continand erori sau inadvertente;

(ii)

Incorecta utilizare a sistemului de tranzactionare al BRM pus la dispozitia Participantilor;

(iii)

Disfunctionalitati sau defectiuni ale cailor de comunicatii cu BRM sau ale sistemului de
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tranzactionare al BRM pus la dispozitia Participantilor.

5. JUSTIFICAREA PENTRU JUSTĂ CAUZĂ
5.1.

Participantul la Piata exonereaza BRM de orice obligatie legata de intarzieri sau neexecutari datorate
unor circumstante independente de vointa acesteia.

5.2.

Niciuna dintre Parti nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator
– total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului Acord, daca neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora
si/sau caz fortuit, așa cum sunt definite in Codul Civil al Republicii Moldova.

5.3.

Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit este obligata sa notifice celeilalte Parti, in termen de 5
zile calendaristice, producerea evenimentului de forta majora sau caz fortuit si sa ia toate masurile
posibile in vederea limitarii consecintelor lui. In caz contrar, Partea va raspunde pentru prejudiciul
cauzat, prin aceasta, celeilalte Parti. Notificarea privind cazul de forta majora va fi insotita de un
document scris emis de o autoritate competenta, care sa certifice exactitatea faptelor si imprejurarilor
notificate.

5.4.

Daca in termen de 15 zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, Partile au
dreptul sa notifice incetarea de plin drept si fara indeplinirea nici unei formalitati a prezentului Acord,
fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

6.

CONFIDENTIALITATE

6.1.

Atat pe perioada de derulare a prezentului Acord, cat si dupa incetarea acestuia, fiecare Parte va pastra
confidentialitatea tuturor informatiilor sau datelor cunoscute, indiferent sub ce forma ar exista, atat a
celor direct legate de prezentul Acord, cat si a celorlalte date referitoare la cealalta Parte si clientii
acesteia, indiferent pe ce cale le-a aflat, sub sanctiunea rezilierii prezentului Acord si/sau a suportarii
daunelor ce le-ar cauza celeilalte Parti ca urmare a nerespectarii acestei clauze, cu mentiunea ca BRM
va putea dezvalui astfel de informatii catre grupul din care face parte precum si catre angajatii,
reprezentantii, consultantii profesionali si auditorii sai, precum si afiliatilor sai si angajatilor,
reprezentantilor, consultantilor profesionali ori auditorilor acestora.

6.2.

Clauza de confidentialitate obliga Partea care a ajuns in posesia unor astfel de informatii sa nu le divulge
unei terte parti, in nici un caz si sub nici o forma, cu exceptia situatiilor prevazute in normele imperative
ale legii sau la solicitarea autoritarilor competente, in caz contrar avand obligatia de a suporta dauneinterese care sa acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte Parti si dovedit de aceasta.

7.

DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

7.1.

Prezentul Acord se incheie pe termen nelimitat, acesta putand inceta fie cu acordul Partilor, la data
stabilita de catre acestea, fie prin denuntare unilaterala a acestuia de catre oricare dintre Parti, cu un
preaviz de cel putin 15 zile lucratoare trimis inainte de data incetarii.

7.2.

In cazul in care una din Parti incalca obligatia de confidentialitate din prezentul Acord, cealalta Parte
poate declara rezilierea unilaterala a Acordului, prin simpla notificare scrisa de reziliere transmisa Partii
in culpa, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate judiciara sau extrajudiciara.

7.3.

In cazul in care una dintre Parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale si daca nu exista alte prevederi
exprese in Acord care sa reglementeze conduita Partilor in respectiva situatie, cealalta Parte va notifica
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Partea in culpa cu privire la neexecutare, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de
primire, in care va indica perioada pe care Partea in culpa o are la dispozitie pentru executarea obligatiei
contractuale. Data la care Partea in culpa primeste scrisoarea va fi considerata data punerii in intarziere
a acesteia. Daca Partea in culpa se afla de drept in intarziere in conformitate cu prevederile legale sau
ale prezentului Acord, sau daca in termenul indicat in notificare Partea in culpa nu executa corespunzator
obligatia contractuala, Partea indreptatita poate transmite o notificare scrisa prin care va declara
rezilierea unilaterala a Contractului. Participantul este pus de drept in intarziere in cazurile in care se i
se suspenda dreptul de tranzactionare, conform prezentului Acord.
7.4.

8.

Revocarea de catre Participant a Mandatului de debitare directa acordat BRM conduce la incetarea
automata a prezentului Acord, Participantul urmand a fi raspunzator fata de BRM si/sau orice alti
Participanti sau terti pentru eventualele prejudicii create.
LEGE SI JURISDICTIE

8.1.

Prezentul Acord este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legea din Republica Moldova.

8.2.

Orice disputa intre Parti nascuta din sau in legatura cu incheierea, validitatea, interpretarea, executarea
sau incetarea prezentului Acord va fi rezolvata pe cale amiabila. Toate neintelegerile/disputele care nu
pot fi rezolvate pe cale amiabila intre Part intr-un interval de 30 de zile de la notificarea initiala a
diferendului vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

9.

NOTIFICARI SI CORESPONDENTA INTRE PARTILE SEMNATARE

9.1.

In acceptiunea Partilor, orice notificare/corespondenta adresata de o Parte celeilalte Parti este valabil
comunicata daca este predata sau transmisa la adresa mentionata in prezentul Acord.

9.2.

Notificarea/ corespondenta se transmite prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
prin e-mail sau fax.

9.3.

Notificarea/ corespondenta transmise prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, se
considera primita la data semnarii de catre destinatar a confirmarii de primire. Notificarea/
corespondenta transmisa prin e-mail sau fax se considera primita la data receptionarii confirmarii de
primire, in cazul in care aceasta a fost emisa inainte de orele 15:00 in orice zi lucratoare; in cazul in care
confirmarea a fost emisa dupa orele 15:00 sau intr-o zi nelucratoare, notificarea/corespondenta se
considera primita in prima zi lucratoare care urmeaza dupa data emiterii confirmarii.

9.4.

Adresele de notificare, numerele de fax si telefon la care se vor transmite in mod valabil corespondenta
sunt:
9.4.1. pentru BRM:

Adresa:
Telefon:
Email:
9.4.2.
9.4.3. pentru Participant:

Adresa:
Telefon:
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Fax:
Email:
Persoana de contact:
9.5.

Schimbarea adreselor postale, a adreselor de email sau a numarului de fax/telefon nu este opozabila
decat dupa trecerea a cel putin 5 zile lucratoare de la data la care s-a primit notificarea privind schimbarea
adreselor postale, a adreselor de email sau a numarului de fax/telefon.

10. DISPOZITII FINALE
10.1.

In cazul in care reglementarile legislative de natura tehnica sau operationalaemise de autoritatile
competente vor impune Partilor obligatii suplimentare sau modificarea celor stipulate in prezentul
Acord, Partile vor aduce Acordul in conformitate cu obligatiile legale in termen de maximum 14 zile,
sub sanctiunea incetarii automate a acestuia. Pentru evitarea oricarui dubiu, pe perioada negocierilor si
pana la incheierea unui eventual act aditional, prezentul Acord isi va produce pe deplin efectele intre
Parti.
Participantul, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul Acord, declara ca isi
asuma, prin prezentul Acord, riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta si renunta la
invocarea impreviziunii in legatura cu acest Acord.

10.2.

Participantul nu va putea sa cesioneze sau sa transmita unui tert, in orice modalitate juridica, vreun drept
sau vreo obligatie prevazuta prin prezentul Acord sau prezentul Acord in intregime, fara acordul expres,
in scris si prealabil al BRM.

10.3.

Orice modificare sau completare a prezentului Acord se face numai prin act aditional, incheiat in scris
de Parti.

10.4.

Prin semnarea prezentului Acord, Partile declara ca au luat la cunostinta, au inteles pe deplin si accepta
in mod expres prezentul Acord.

10.5.

Prin semnarea Acordului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a
acestora cu privire la obiectul Acordului, prevaleaza fata de orice alte intelegeri, inscrisuri sau negocieri
care au avut loc intre Parti inainte de semnarea acesteia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de
elemente secundare legate de Acord si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in Acord.

10.6.

De asemenea, Participantul confirma ca este pe deplin de acord cu prevederile Acordului si ca accepta
in mod expres clauzele din Acord privind limitarea raspunderii BRM, dreptul BRM de a denunta
unilateral Acordul si de a suspenda executarea obligatiilor sale in conditiile prevazute in Acord, clauzele
care prevad decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, precum si clauzele privitoare la
competenta instantelor judecatoresti.

10.7.

ln cazul in care una dintre prevederile Acordului este lipsita de valabilitate sau inaplicabila sub orice
aspect in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile, valabilitatea, legalitatea si aplicabilitatea
celorlalte prevederi ale Acordului nu va fi afectata in niciun fel de aceasta, iar Acordul va continua sa
isi produca efectele. Prevederile lipsite de valabilitate sau inaplicabile vor fi considerate ca fiind
substituite cu o prevedere adecvata si echitabila care, in masura permisa de lege, este cat mai aproape
posibil de intentia si scopul prevederii lipsite de valabilitate sau inaplicabile.

10.8.

Prezentul Acordul se completeaza cu prevederile legale imperative in materie de debitare directa, asa
cum acestea pot varia din timp in timp, cu cele ale Procedurii de tranzactionare pe Piata.
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Prezentul Acord s-a semnat astazi,_________________ in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare Parte semnatara
si isi va produce efectele incepand cu data semnarii.

BRM,

Participant,

Semnaturi autorizate

Semnaturi autorizate

L.S.

L.S.
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Anexa 1
la Contract-cadruprestariservicii de contraparte

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
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