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  Anexa nr.  2 la H.C.L.  nr. 145 din  22.11.2013 

 
 
 
 

Contract de colaborare 
 

Nr. …/ ………….. 
 
 
 
 

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 

Piraeus Bank Bucureşti RO71 PIRB 4206 7279 7100 2000 – cont garanţii LEI 

Piraeus Bank Bucureşti RO08 PIRB 4206 7279 7100 1000 – cont curent LEI 

ING Bank Bucureşti RO14 INGB 0001 0081 6693 0710 EURO 
ING Bank Bucureşti RO57 INGB 0001 0081 6693 4010 USD 
Cod Swift                           INGB ROBU  
 
reprezentată legal prin Preşedinte – Director General Gabriel PURICE denumită în 

continuare BRM, prin punctul de lucru – Terminalul BRM Piatra Neamţ reprezentat 
legal de Sorina Bulai – Director executiv 
 
 şi 
 

Societatea ………………….., cu sediul în localitatea ……………  strada 

……………..,  nr. … Bl. …… Sc. ….. Ap. ……, sector ……. , înregistrată la Oficiul 

Naţional al  Registrului Comerţului la nr. J…/……/……, Cod de Înregistrare Fiscală 

..………….,  telefon …………., fax …………..,  adresa e-mail (în vederea transmiterii 

de informări) …………………….. , nr. telefon mobil …………………. (în vederea 

transmiterii de informări prin SMS), având cont deschis la ……………………., Cont 

nr. ……………………………,  

Cod SWIFT ………………., reprezentată legal prin …………….., în calitate de 

………….,  

denumită în continuare membru afiliat, 

 
au convenit încheierea prezentului contract de colaborare cu respectarea 
următoarelor clauze: 

 

mailto:cluj_medleg@hotmail.com
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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 certificatului emis 

de BRM nr. MA……/……………… şi în baza Legii nr.357/2005 privind bursele de 
mărfuri. 

III. Durata contractului 
Art.3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de …….. luni, începând cu 

data de ……………. până la data de ……………… . 
Art.4. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul expres al părţilor prin 

act adiţional. 
IV. Preţul contractului 
Art.5. Membrul afiliat va achita o cotizaţie anuală în contul BRM reprezentând 

echivalentul în lei a 100 EUR plus TVA, calculat la cursul BNR din ziua emiterii 
facturii. 

Art.6. Cotizaţia anuală se va achita în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului. 

V. Obligaţiile BRM 
Art.7. Se obligă să asigure membrului afiliat accesul pe pieţele administrate 

de la data intrării în vigoare a prezentului contract. 
Art.8. Se obligă să pună la dispoziţia membrului afiliat reglementările care 

guvernează pieţele administrate. 
Art.9. Se obligă să înştiinţeze membrul afiliat despre modificările normelor 

care reglementează pieţele administrate. 
Art.10. Se obligă să informeze membrul afiliat despre orice alte reglementări 

incidente calităţii acestuia. 
Art.11. Se obligă să asigure instruirea ca broker a persoanei indicate de 

membrul afiliat. 
Art.12. Se obligă să îi comunice membrului afiliat oferta de vânzare de acţiuni 

ale BRM, după exercitarea de către ceilalţi acţionari a dreptului de preemţiune. 
VI. Obligaţiile membrului afiliat 
Art.13. Se obligă să respecte reglementările aplicabile pieţelor administrate de 

către BRM pe care tranzacţionează. 
Art.14. Se obligă să achite cotizaţia anuală. 
Art.15. Se obligă să comunice BRM declararea sa în stare de insolvenţă. 
Art.16. Membrul afiliat va comunica BRM datele de contact ale persoanei 

desemnate să îl reprezinte în relaţia cu BRM. 
 
 

VII. Alte clauze 
 

Art.20. Membrul afiliat poate comunica BRM o listă cu produsele pentru care 
este interesat să tranzacţioneze. 

 
 
 
VIII. Răspunderea părţilor contractante 

 
Art.22. Pentru neexecutarea, executarea parţială sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, partea 
în culpă va plăti celeilalte părţi daune. 
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Art.23. Cazul fortuit şi forţa majoră exonerează de răspundere partea care o 

invocă. 
Art.24. În situaţia în care tranzacţiile se desfăşoară în sistem electronic şi 

membrul afiliat nu deţine o semnătură electronică, atunci 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. 
 
 

IX. Litigii 
 
 Art.25. 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 instanţelor judecătoreşti de drept comun competente, Comisiei 
Bursiere de pe lângă Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României, dacă părţile solicită acest lucru. 
  

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
   Bursa Română de Mărfuri SA                                      …………………………….. 
 
 
 
    Preşedinte – Director General                                              

           Gabriel PURICE                              ……………………… 

 
 
 
 
 
     BRM Terminal Piatra Neamţ 
              Sorina Bulai 
           Director Executiv 
 


