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1. Cum ma loghez 

Platforma de tranzactionare ArenaXT poate fi accesata fie prin intermediul 

site-ului Prime Transaction - www.primet.ro, accesand butonul ARENAXT dupa 

ce in prealabil s-a realizat autentificarea pe site, fie direct din browser-ul dvs. la 

adresa https://primet.arenaxt.ro/.  

Inainte de logare se poate selecta limba in care sa fie afisate meniurile 

(Romana sau Engleza). In prezentul ghid sunt prezenate meniurile din limba 

Romana. Ulterior limba se poate modifica din meniul principal la sectiunea 

Preferinte – Interfata grafica – Limba. 

 

 

 

 

 

http://www.primet.ro/
https://primet.arenaxt.ro/


 

 

2. Care sunt meniurile Principale 

 

 

1. Meniul de instrumente 

 

 

 Acest meniu ne ajuta sa accesam: 

-fereastra de introducere ordine in piata 

-lista de instrumente 

-evolutia indicilor 

-meniul in care ne putem selecta alerte pentru instrumentele financiare 

-setari legate de preferintele contului 

 

                          

                          
                          

                          

                          

                          



 

 

2. Lista de urmarire (Watch List)  

Lista de urmarire este meniul aflat aflat in partea stanga a platformei de 

tranzactionare. In acest meniu ne putem compune o lista de instrumente 

preferate sau putem sa selectam unul din 

template-urile prestabilite. 

Scopul acestui meniu este de a observa cu 

usurinta evolutia zilnica, cumparatorii, vanzatorii 

si preturile din piata. 

 

 

 

                                          

3. Panoul de operatiuni 

 

 

 

 

Panoul de operatiuni este meniul principal al platformei. In acest panou gasim 

informatii legate de contul de investitii si de activitatea acestuia. 

Din acest meniu putem sa accesam: 

-ordinele curente pe care le avem in piata 

-istoricul ordinelor pe o anumita perioada de timp 

-tranzactiile efectuate la o data anume 

-rulajele pe o anumita perioada de timp 

-portoliul curent sau portofoliul la o anumita data 

-meniul pentru a retrage fonduri banesti din contul de investitii 



 

 

-in meniul activitate regasim intrarile si iesirile de active 

-grafice pentru un indice sau alt instrument financiar. 

 

4. Lista tranzactii ( Tickers) 

Acest meniu il gasim in partea dreapta a ecranului. In 

aceasta lista apar tranzactiile in timp real care au loc pe 

piata. Cu ajutorul butonului din mijloc putem filtra lista 

doar cu instrumentul selectat in registrul de ordine. 

 

 

 

 

 

5. Registrul de ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Acest meniu il regasim in partea dreapta a platformei. Acesta apare in momentul 

in care selectam un instrument finanaciar. In cadrul acestuia putem vedea 



 

 

ordinele existente, atat cele de cumparare cat si cele de vanzare, in cadrul unui 

instrument, precum si date privind evolutia curenta. 

6. Meniul de mesaje si stiri 

 

 

 

 

 

 

Acest meniu este impartit in trei categorii: mesaje, stiri, si operatiuni piata. 

In sectiunea de mesaje gasim informati legate de activitatea clientului pe 

platforma Arena-XT (ordine noi, modificari ordine, anulare ordine, s.a.m.d.). 

In a doua sectiune avem stirile si comunicatele transmise de catre societati sau 

BVB. 

A treia sectiune, cea de operatiuni piata, ne ofera informatii transmise de catre 

Bursa de Valori Bucuresti (informatii referitoare la starea instrumentului sau stiri 

despre BVB).   

 

2.1 Cum pot cauta un emitent 

Pentru a cauta un emitent ne folosim de meniul de instrumente, din care 

selectam optiunea „instrumente”. 

In aceasta fereastra putem cauta instrumentele financiare dupa nume, simbol sau 

ISIN. 

In momentul in care ati gasit emitentul dorit il 

puteti selecta (click pe simbol) pentru a-l 

viziona in registrul de ordine. 

 



 

 

3. Cum imi alcatuiesc o lista de instrumente favorite 

Ne putem crea o lista de instrumente 

favorite cu ajutorul ferestrei de instrumente 

de mai jos, prin bifarea stelutei. In 

momentul in care un instrument va avea 

steluta de favorit bifata, acesta va aparea in 

lista de instrumente favorite din Lista de 

urmarire (Market watch). 

 

4. Cum pot vedea cumparatorii si vanzatorii la un anumit instrument 
Pentru a vedea aceste informatii ne folosim de Registrul de ordine din partea dreapta a 

platformei. 

Putem afisa un emitent in Registrul de ordine astfel: 

- Prin cautarea in lista de instrumente a instrumentului si click pe simbolul respectiv 

- Din Lista de intrumente favorite ( Market Watch) prin click pe simbolul respectiv si 

selectarea optiunii „Deschideti Registrul de Ordine” sau dublu click pe simbol 

- Din Portofoliul clientului prin click pe simbolul respectiv si selectarea optiunii 

„Deschideti Registrul de Ordine” sau dublu click pe simbol 

- Din Lista de tranzactii (Tickers) printr-un click pe simbolul respectiv 

  Simbol           Afiseaza ordin cu ordin pe nivel sau grupat pe fiecare nivel de pret 

Afisarea starilor pietii: 

CT- tranzactionare continua 

AT – tranzactionare tip licitatie 

Preopen - predeschidere 

Open – deschisa 

Preclose – preinchidere 

Close – inchidere 

TAL – tranzactionare la inchidere 

Closed – inchisa 

 

ultim – ultimul pret 

var – modificarea procentuala a pretului comparativ cu pretul de referinta 

ref – pretul de referinta 

desc – pretul de deschidere 

trz – numarul de tranzactii efectuate 

vol – volumul tranzactionat 

val- valoarea tranzactiilor 



 

 

5. Unde pot vedea tranzactiile ce au loc in piata 

Tranzactiile efectuate in piata sunt afisate in 

partea din dreapta a platformei in Lista de 

tranzactii (Tickers). 

Pentru a putea vedea toate tranzactiile este 

nevoie de bifa din meniul utilizatorului. 

Daca acea optiune nu este selectata, 

utilizatorul va vedea doar tranzactiile 

instrumentelor din Market Watch. 

 

In momentul de fata se poate determina tipul de ordin care a generat o tranzactie 

pe baza culorilor din fundal: 

 Verde – cumparare agresiva 

 Rosu – vanzare agresiva 

 Portocaliu – licitatie 

 Galben – cross 

De asemenea, directia este semnalata prin sageti: 

 Sageata rosie – daca pretul a scazut fata de valoarea precedenta 

 Sageata verde – daca pretul a crescut fata de valoarea precedenta 

6. Unde pot sa imi vad portofoliul 

 

In momentul accesarii platformei pe mijlocul ecranului, panoul de operatiuni, se 

va deschide intotdeauna cu portofoliul dumneavoastra. 



 

 

In cazul in care ati accesat alta pagina in panoul de operatiuni, puteti 

reveni la portofoliu printr-un click din urmatorul meniu. 

 

 

 

 

6.1 Unde pot vedea valoarea portofoliului si evolutia in acest an 
In panoul de operatiuni la pagina cu portofoliul puteti vedea urmatoarele informatii: 

Valoarea portofoliului (active + bani) 

Cresterea/scaderea portofoliului in 

anul curent. 

 

6.2 Unde pot vedea pretul de achizitionare al unui instrument 

 

Pretul mediu de achizitionare se poate viziona din meniul cu portofoliul 

dumneavoastra dupa cum se poate observa in imaginea de mai sus. 

 

7. Cum pun un ordin de vanzare/cumparare 
Ordiunul de cumparare/vanzare se poate introduce astfel: 

- Din meniul de instrumente optiunea cumpara/vinde 

 



 

 

 

- Din registrul de operatiuni 

printr-un click pe simbolul 

emitentului si alegerea uneia din 

optiunile de cumparare sau 

vanzare. 

 

 

 

 

 

 

- Click pe simbol, din portofoliul dumneavastra si selectarea uneia din optiunile 

cumpara/vinde/inchide pozitia. In cazul in care este selectata optiunea inchide pozitia, 

se va autocompleta ordinul de vanzare cu numarul maxim al instrumentelor detinute 

de dumneavoastra. 

 



 

 

 

 

Denumire camp Semnificatie 

Cumpara se selecteaza optiunea “Cumpara”, pentru ordinul de cumparare 

Vinde se selecteaza optiunea “Vinde”, pentru ordinul de vanzare 

Introduceti 

simbol 

Introducere si selectare simbol / denumire societate 

Selectare termen 

de valabilitate 

 

Day – ordin valabil pana la sfarsitul zilei curente 

Open – ordin valabil conform restrictiei bursei respective 

Fok – ordin de tip Fill or Kill (care implica executia imediata  si daca nu 

este posibila, anularea ordinului) 

GTD – ordin valabil pana la data aleasa 

IOC – ordin cu executate imediata sau anulare 

VFA – ordin valabil pentru licitatie 

VFC – ordin valabil pentru inchidere 

VFO – ordin valabil pentru deschidere 

Vizibilitate ordin 

V – ordin vizibil 

H –  In ordinul H (hidden), se noteaza atat cantitatea vizibila in piata (in 

casuta “Disclosed”), cat si cantitatea reala a ordinului (in casuta “Size”). 

Cantitatea rela a ordinului poate fi intre 5 si 100 ori mai mare decat 

cantitatea afisata. Valoare minima pentru un astfel de ordin este de 10.000 

de euro. 

Volum 
Cantitatea de intrumente financiare ce se doreste a fi cumparata sau 

vanduta 

Pret 

L – pret limita - ordinul prin care se cumpara/vinde o cantitate de 

instrumente financiare la un pret specificat sau mai avantajos pentru 

client, adica mai mic la cumparare respectiv mai mare la vanzare 

M – pret market - Ordinul la Piata (MKT) este ordinul prin care se 

cumpara/vinde la cel mai bun pret al pietei. Ordinul poate parcurge doar 

un numar limita de pasi de pret, pentru acest tip de ordin existand o 

protectie printr-un numar maxim de pasi de pret prin care poate trece 

ordinul 

U – fara pret - ordinul care nu are specificat un pret in momentul 

introducerii in sistemul de tranzactionare. Acest tip de ordin nu are o 

protectie printr-un numar maxim de pasi de pret. El se va executa acolo 

unde este gasita contrapartea. 

Titul de 

declansator 

tipul ordinului contingent 

N - ordin “obisnuit” 

S - ordin contingent de tip StopLoss 

I - ordin contingent de tip “If Touched” 

T - pretul de activare (Trigger Price), pentru un ordin contingent 



 

 

7.1 Ce este un ordin conditionat? 

Un ordin conditionat este un ordin care va intra in piata atunci cand conditia 

stabilita va fi indeplinita. 

Tipul conditiei poate fi: 

 Ordin conditionat de data si timp – se poate stabili o data si un timp (ora + 

minut) in care ordinul de cumparare/vanzare sa fie introdus in piata. 

 Ordin conditionat de alt ordin – se alege ordinul din piata de 

cumparare/vanzare prin introducerea simbolului in casuta „Selectati un 

ordin suport” care, in momentul executarii, sa introduca ordinul 

conditionat in piata. De acelasi ordin pot fi conditionate mai multe ordine. 

7.2 Unde pot sa vad confirmarea introducerii ordinului in piata 

Confirmarea plasarii ordinului se poate vedea in meniul de mesaje si stiri in 

partea de jos a platformei de tranzactionare 

 

 

 

 

 

7.3 Pot modifica/anula un ordin 
Dupa introducererea in piata a ordinului de cumparare/vanzare, acesta se poate modifica 

sau sterge doar in cazul in care nu este executat. 

Acest lucru se poate face din: 

- Registrul de ordine prin click pe ordinul din piata (va aparea cu o culoare portocalie) si 

prin selectarea optiunii modifica/sterge. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.4 Unde pot vedea ordinele mele 

 

-Din Panoul de operatiuni selectam optiunea „Ordine”. In cadrul noului meniu putem observa 

ordinile valabile pe care le avem. Se poate vedea simbolul, pretul, volumul, valabilitatea 

ordinului, declansatorul ordinului si persoana care l-a introdus sau actualizat. 

-Daca dam un click pe identificatorul ordinului, avem optiunea de a modifica sau sterge acel 

ordin. 

-Din panoul de operatiuni putem alege optiunea „Istoric ordine” pentru a vedea ordinele 

introduse intr-o anumita perioada de timp. 

 

7.5 Unde pot vedea tranzactiile mele 

 

-Tranzactiile apar in Panoul de operatiuni prin selectarea optiunii „Tranzactii” 



 

 

-Aici se poate observa ca si in cazul ordinelor mai mult informatii legate de tranzactie, 

respectiv: Simbol, pret, volum, valoare, comision, data de decontare. 

-Daca dam un click pe identificatorul tranzactiei, se va deschide o noua fereastra cu informatii 

aditionale. 

- Din panoul de operatiuni putem alege optiunea „Rulaje” pentru a vedea tramzactiile intr-o 

anumita perioada de timp. 

8. Cum retrag o suma de bani din contul de investitii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din panoul de operatiuni alegem optiunea „Retrageri” pentru a accesa meniul cu retragerea 

fondurilor banesti. 

Din acest meniu se poate pune un ordin de retragere numerar printrun simplu click pe 

patratelul + dupa cum se poate observa in imagine sau prin click pe suma disponibila mai jos. 

In fereastra „Retragere numerar” se selecteaza IBAN-ul (in cazul in care pe cont sunt mai 

multe conturi bancare adaugate) suma de bani si data pentru transfer. Ordinele de transfer cu 

executare in aceeasi zi trebui sa fie introduse pana la ora 14:00. 

 



 

 

9. Cum pot vedea un istoric al intrarii/iesirii activelor din contul meu 

de investitii 

 

Din panoul de operatiuni se alege optiunea „Activitate” 

In aceasta fereastra se pot observa toate intrarile/iesirile de numerar si instrumente financiare. 

Acestea pot fi: 

 alimentare cont 

 retragere fonduri banesti 

 incarcare/transfer intrumente financiare 

 taxe 

 incasare dividend s.a. 

 

10. Unde pot accesa graficele 
Graficul unui instrument financiar se poate accesa din Panoul de operatiuni, Market Watch 

sau Registrul de ordine. 

In fereastra de grafice butonul marcat in chenar rosu ascunde/afiseaza mai multe instrumente 

utile pentru analiza tehnica. 

 



 

 

 

 



 

 

11. Cum schimb parola/pinul 
In partea de sus a platformei pe bara de instrumente se gaseste si 

meniul utilizatorui. 

Din meniul utilizatorului se poate schimba atat parola cat si pin-ul. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cum modific interfata platformei 
Optiunile privind modificarea interfatei platformei sau alte modificari ce tin de aspect le gasim 

prin acesarea optiunii „Preferinte” din meniul utilizatorului. 

Printre aceste optiuni cele mai importante sunt: 

 schimbarei temei predefinite in „Tema Intunecata” 

 redarea sunetor in momentul efectuarii tranzactiilor 

 extinderea diferitelor panouri principale din platforma. 

 


