
                                                                                                  Anexa nr.1 

 

Cerere de acordare a calității de Membru Afiliat  

al Bursei Române de Mărfuri 

 

              Municipiul Huși, cu sediul în localitatea Huși, strada 1 Decembrie nr.9, 

județul Vaslui , având Cod de Înregistrare Fiscală  3602736, telefon 

0235/480009, fax 0235 /480126, adresa de e-mail ( în vederea transmiterii de 

informări) www.primariahusi.ro, nr. telefon mobil___________( în vederea 

transmiterii de informări prin SMS), având cont deschis la  Trezoreria Huși, 

cont nr.___________________, cont 

SWIFT_______________________reprezentată legal prin domnul ing.Ioan 

Ciupilan, în calitate de primar , 

 

 

solicită prin prezenta acordarea calității de membru afiliat al Bursei 

Române de Mărfuri în vederea tranzacționării pe piețele administrate de 

aceasta. 

 

             Anexăm prezentei cereri câte o xerocopie după următoarele: 

- certificatul fiscal al instituției; 

- ultimul bilanț contabil ; 

 

             Anexăm prezentei, ringurile pe care societatea dorește să tranzacționeze 

conform profilului de activitate. 

 

                        

                               ___________________________________ 

                                        (Nume,prenume, funcție) 

 

                               ___________________________________ 

                                        (semnătura autorizată și ștampila) 

 

 

 

 

 
 

Președinte de ședință,                                                        Secretar general, 

                         Focia Alexandru                                                            jr.Monica Dumitrașcu 

  

 

 

 

http://www.primariahusi.ro/


                                                                                                         Anexa nr.2 

 

                                              Contract de colaborare 

                                             ( Membru afiliat al BRM) 

                                BRM Nr._________din_________2021  

 
CAP. I Părţile contractante 

 
Bursa Română de Mărfuri SA, cu sediul de lucru în str. Buzeşti nr. 50-52, sect. 1, 

Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/19450/1992, 

CIF RO1562694, telefon: 40-21 317 45 60, fax: 40-21 317 28 78, având conturi  
 

 

      Deschise la                              Cod IBAN                                                          Moneda 

 

    BCR București Unirea      RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641 – cont garanții         LEI  

    BCR București Unirea       RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 – cont curent          LEI  

         BCR București Unirea        RO93 RNCB 0082 0009 9180 0643                             EURO 

       BCR București Unirea        RO82 RNCB 0082 0009 9180 0647                             USD 

           A.T.C.P.M.B                        RO52 TREZ 7005 069X XX00 4079                          LEI 

           Cod SWIFT                          RNCBROBU 

 

       reprezentată legal prin Preşedinte - Director General Gabriel PURICE 

denumită în  continuare BRM 

           și   

MUNICIPIUL HUȘI,  cu sediul în municipiul Huși,  înregistrată la Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului la nr ___________________, Cod de Înregistrare Fiscală 

3602736 , telefon  0235/480009 , fax 0235/480009 , adresa e-mail (în vederea 

transmiterii de informări) www.primariahusi.ro , având cont deschis la 

________________________ Cont nr.___________________ 

Cod Swift - ROBU, reprezentată legal prin domnul ing.Ciupilan Ioan , în calitate de  

primar al Municipiului Huși, județul Vaslui ,  denumită în continuare membru afiliat, 

au convenit încheierea prezentului contract de colaborare cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

CAP. II Obiectul contractului 

 
 Art.1 BRM şi membrul afiliat convin ca membrul afiliat să tranzacţioneze pe 

pieţele administrate de către BRM. 

            Art.2.Membrul afiliat are dreptul de a tranzacţiona în baza 

nr________________/_________.2021 şi în baza Legii nr. 357/2005 privind bursele 

de mărfuri. 

 

CAP. III. Durata contractului 

Art.3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de  12 luni  , începând cu 

data de  01.11.2021 până la data de  31.10.2022. 

 



Art. 4 Dacă nu intervine solicitarea expresă a vreuneia dintre părţi de încetare a 

contractului, termenul de valabilitate al prezentului contract se prelungeşte sine die 

sau părţile pot conveni prelungirea duratei de valabilitate a prezentului contract prin 

încheierea de acte adiţionale. 

 

CAP. IV. Preţul contractului 

           Art. 5 Membrul afiliat nu va achita nici o cotizaţie anuală în contul BRM.  

 

CAP. V Obligaţiile BRM 

Art.6 Se obligă să asigure membrului afiliat accesul pe pieţele administrate de 

la data intrării în vigoare a prezentului contract. 

Art.7. Se obligă să pună la dispoziţia membrului afiliat reglementările care 

guvernează pieţele administrate. 

Art.8 Se obligă să înştiinţeze membrul afiliat despre modificările normelor care 

reglementează pieţele administrate. 

Art.9. Se obligă să informeze membrul afiliat despre orice alte reglementări 

incidente calităţii acestuia. 

            Art.10 Se obligă să asigure instruirea ca broker a persoanei indicate de 

membrul afiliat.  

 

 CAP. VI Obligaţiile membrului afiliat 

Art. 11 Se obligă să respecte reglementările aplicabile pieţelor administrate de 

către BRM pe care tranzacţionează. 

Art.12 Se obligă să execute toate obligaţiile decurgând din tranzacţiile 

efectuate pe pieţele administrate de către BRM. 

Art.13 Se obliga sa nu afecteze prin actiunea sau inactiunea sa modul de 

desfasurare a tranzactiilor bursiere pe pietele administrate de BRM. 

           Art. 14 Se obligă să comunice BRM declararea sa în stare de insolvenţă. 

Art.15 Membrul afiliat va comunica BRM datele de contact ale persoanei 

desemnate să îl reprezinte în relaţia cu BRM. 

  Art. 16 Membrul afiliat va completa alaturi cererea de acordare a calitatii de 

membru afiliat  si lista cu produsele pentru care este interesat să tranzacţioneze  

(Anexa 1). 

            Art. 17 Se recunoaşte contractul semnat/ştampilat/scanat /transmis electronic 

la BRM. 

 

CAP. VII Răspunderea părţilor contractante 

Art.18 Pentru neexecutarea, executarea parţială sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, partea în 

culpă va plăti celeilalte părţi daune. 

           Art. 19 Cazul fortuit şi forţa majoră exonerează de răspundere partea care o 

invocă. 

Art.20. În situaţia în care tranzacţiile se desfăşoară în sistem electronic toate 

operaţiunile şi tranzacţiile derulate şi încheiate de brokerul său îi sunt opozabile. 

Brokerul va fi identificat după user-ul si parola care i-au fost alocate, în sistem, de 

către BRM. 



 

CAP. VIII Încetarea contractului 

        Art. 21 Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei de valabilitate a contractului; 

b) in situatia nerespectarii prevederilor art.12 si art.13 din prezentul contract de 

catre membrul afiliat; 

c) prin denuntarea unilaterala de catre una din parti cu notificare prealabila facuta 

in scris cu 15 de zile calendaristice inainte de data incetarii contractului; 

 

CAP. IX Litigii 

        Art.22 Eventualele litigii apărute în legătură cu prezentul contract vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord acestea vor fi supuse spre 

soluţionare instantelor competente in conditiile prevazute la art. 26 din legea nr. 

357/2005. 

 

CAP. X Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

        Art.23 Reprezentantul legal al Municipiului Huși  este de acord cu inregistrarea/ 

utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal inscrise în prezentul contract si in 

toate documentele necesare participării la procedurile de tranzacţionare organizate de 

Bursa Română de Mărfuri S.A, inclusiv cu transmiterea datelor către Ofertanţi/ 

Ordonator şi alte autorităţi, in conditiile legii. 

Prezenta sectiune reprezinta informare cu privire la dispozitiile legale 

referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care figureaza in 

contract, cereri /documente depuse la Brursa Romana de Marfuri S.A. 

Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că refuzul de a furniza datele cu caracter 

personal solicitate, necesare participarii la procedurile organizate de BRM, duce la 

imposibilitatea participării la procedurile de tranzacţionare şi stabilirii raporturilor 

juridice specifice acestora, fapt neimputabil organizatorului BRM. 

În cazul în care datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte, vor suferi 

modificări sau se doreşte ştergerea acestora, mă oblig sa informez în scris 

Organizatorul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

             Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte. 
 

Bursa Română de Mărfuri S.A.                                        MUNICIPIUL HUȘI,  

          Preşedinte-Director General                                                           PRIMAR, 

     Gabriel PURICE                                                            ing.Ioan Ciupilan  

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                            Secretar general, 

                                       Focia Alexandru                               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 



Anexa nr.3   
 

MĂRFURILE FUNGIBILE (MATERIILE PRIME) TRANZACŢIONABILE PE 

PIAŢA LA DISPONIBIL A BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI 

În cadrul ringurilor specializate dezvoltate de Bursa Română de Mărfuri, se pot tranzacţiona, 

conform procedurilor specifice şi Regulamentului Pieţei la disponibil, următoarele mărfuri fungibile 

(materii prime): 

  1.Petroliere: 

□ Benzină                                                          

□ Motorină 

□ Păcură 

□ Ţiţei 

□ Combustibil lichid ușor 

□ Combustibil tip M 

□ Combustibil lichid greu 

□ Lubrifianți 

2.Energie electrică 

3.Procesare combustibili 

4.Certificate CO2 

5.Gaze naturale 

6.Cărbune 

        □ Lignit 

□ Huilă 

7.Cereale: 

       □ Grâu 

       □  Porumb 

       □ Floarea soarelui 

□  Rapiță  

□ Soia 

□ Altele................. 

8.Materiale de construcţii: 

□ Ciment  

□ Nisip  

□ Pietriş  

□ Cherestea  

□ Piatră spartă 

□ Criblură 

□ Bitum 

□ Traverse din lemn 

□ Altele ............... 

9.Mărfuri generale: 

□ Lemn de foc 

□ Sare 

□ Animale în viu şi carcasă 

□ Apă minerală 

□ Derivate primare ale acestora( ex.făină,zahăr,uleiuri, etc) 

□ Altele ........... 

10. Legume şi fructe: 

□ Legume 

□ Fructe  

NOTA: se vor bifa produsele care fac parte din domeniul de interes al societăţii dumneavoastră. 

 

Președinte de ședință,                            Secretar general, 

                                       Focia Alexandru                               jr.Monica Dumitrașcu 


