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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea contractului de mentenanþã de material rulant ºi feroviar pentru circulaþia
în tunel, încheiat între Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A.
ºi Societatea Comercialã ”ALSTOM TransportÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 85/2003 pentru aprobarea continuãrii procedurii de negociere competitivã ºi finalizare a încheierii contractului de mentenanþã de material rulant feroviar pentru circulaþia metroului, între Societatea Comercialã de Transport cu Metroul
Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A ºi Societatea Comercialã ”ALSTOM TransportÒ Ñ S.A., aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 602/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã contractul de mentenanþã de material rulant ºi feroviar pentru circulaþia în tunel, încheiat între
Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureºti

”MetrorexÒ Ñ S.A. ºi Societatea Comercialã ”ALSTOM
TransportÒ Ñ S.A., prevãzut în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

*) Anexa se comunicã Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
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Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice ºi
Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului sã
semneze scrisori de confort cãtre finanþatorii Societãþii
Comerciale de Transport cu Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ
S.A., în care sã se precizeze sprijinul Guvernului României
în alocarea de la bugetul de stat a sumelor anuale reprezentând preþul contractului.
Art. 3. Ñ Rambursarea împrumuturilor, dobânzilor, comisioanelor, precum ºi a altor cheltuieli aferente contractului
de finanþare se va asigura din sursele proprii ale Societãþii
Comerciale de Transport cu Metroul Bucureºti
”MetrorexÒ Ñ S.A. ºi, în completare, de la bugetul de stat,
prin bugetele anuale ale Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, în limita sumelor aprobate anual
cu aceastã destinaþie.

Art. 4. Ñ Din comisia care va negocia acordul de
împrumut cu privire la contractul de finanþare vor face
parte în mod obligatoriu reprezentanþi ai Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, Ministerului
Finanþelor Publice ºi ai Societãþii Comerciale de Transport
cu Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Societatea Comercialã de Transport cu
Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A. rãspunde de executarea obligaþiilor care îi revin din contractul de mentenanþã
de material rulant ºi feroviar pentru circulaþia în tunel, în
funcþie de modul de îndeplinire a obligaþiilor asumate de
Societatea Comercialã ”ALSTOM TransportÒ Ñ S.A. prin
contract, în limita sumelor prevãzute în bugetele anuale cu
aceastã destinaþie.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 22 ianuarie 2004.
Nr. 47.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului naþional de eliminare treptatã a substanþelor
care epuizeazã stratul de ozon, actualizat
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul naþional de eliminare
treptatã a substanþelor care epuizeazã stratul de ozon,
actualizat, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Autoritãþile publice centrale stabilite prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea, reorganizarea sau funcþionarea unor structuri din cadrul aparatului
de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de
specialitate ale administraþiei publice centrale ºi a unor
instituþii publice, care au preluat responsabilitãþile ministerelor nominalizate în Hotãrârea Guvernului nr. 243/1995

privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Comitetului
Naþional pentru Protecþia Stratului de Ozon, referitoare la
punerea în aplicare a prevederilor Convenþiei de la Viena
pentru protecþia stratului de ozon ºi a Protocolului de la
Montreal privind substanþele care epuizeazã stratul de
ozon, au obligaþia sã ducã la îndeplinire Programul naþional
de eliminare treptatã a substanþelor care epuizeazã stratul
de ozon, actualizat.
Art. 3. Ñ Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului va monitoriza în permanenþã modul de îndeplinire
a Programului naþional de eliminare treptatã a substanþelor
care epuizeazã stratul de ozon, actualizat.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Bucureºti, 22 ianuarie 2004.
Nr. 58.
*) Anexa se pune la dispoziþia celor interesaþi de cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã ”REMATÒ Ñ S.A.
Câmpulung Moldovenesc, judeþul Suceava
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”REMATÒ Ñ S.A. Câmpulung Moldovenesc, judeþul Suceava,
preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”REMATÒ Ñ S.A. Câmpulung Moldovenesc, denumitã în
continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, str. Petre Liciu nr. 12, judeþul
Suceava, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub
nr. J33/545/1997, începând cu data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii, administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de preºedintele Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare, gestionare ºi
supraveghere financiarã a societãþii comerciale, cu accent
pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

emite prezentul ordin.

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a societãþii comerciale, în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 137/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
preºedintelui Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 6.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”SOMVETRAÒ Ñ S.A. Gherla, judeþul Cluj
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale
art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din
6 august 2001,
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în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”SOMVETRAÒ Ñ S.A. Gherla, judeþul Cluj,
preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”SOMVETRAÒ Ñ S.A. Gherla, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Gherla,
Str. Clujului nr. 18A, judeþul Cluj, înmatriculatã la Oficiul
registrului comerþului sub nr. J12/48/1991, începând cu data
publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii, administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de preºedintele Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare, gestionare ºi
supraveghere financiarã a societãþii comerciale, cu
accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a societãþii comerciale, în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 137/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
preºedintelui Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 30 ianuarie 2004.
Nr. 8.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont
ºi obligaþiunilor de stat cu dobândã, aferente lunii februarie 2004
În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de
stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a
României ºi al vicepreºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998 ºi
ale Actului adiþional nr. 8.013 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanþelor Publice ºi Banca Naþionalã a
României,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În vederea refinanþãrii ºi a finanþãrii datoriei
publice pe luna februarie 2004, se aprobã prospectele de
emisiune anexate ale certificatelor de trezorerie cu discont
ºi ale obligaþiunilor de stat cu dobândã, în sumã totalã de
6.700 miliarde lei, prevãzute în anexele nr. 1Ñ3.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
semnãrii acestuia.
Art. 3. Ñ Unitatea de Management a Trezoreriei Statului
va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Anexele 1, 2 ºi 3 fac parte integrantã din prezentul ordin.

p. Ministrul finanþelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
Bucureºti, 30 ianuarie 2004.
Nr. 198.
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ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2004
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice în luna februarie 2004, Ministerul Finanþelor Publice
Data
licitaþiei

cod ISIN

RO0405CTN083
RO0404CTN094
RO0405CTN0A7
RO0404CTN0B6
RO0405CTN0C3
RO0405CTN0D1

3
10
10
17
17
24

februarie
februarie
februarie
februarie
februarie
februarie

anunþã programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu
discont, astfel:

Data
emisiunii

2004
2004
2004
2004
2004
2004

5
12
12
19
19
26

februarie
februarie
februarie
februarie
februarie
februarie

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare ale contului general al Trezoreriei
Statului ºi de nivelul randamentului înregistrat la data
licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia care va avea
loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt competitive ºi
necompetitive ºi vor cuprinde:
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare competitive, participantul va indica: valoarea nominalã, costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul.
Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranºe
valorice, la rate diferite ale randamentului.
Ñ în cazul ofertelor de cumpãrare necompetitive, participantul indicã valoarea pe care doreºte sã o adjudece fãrã
a indica preþul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se
admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de
10% din totalul emisiunilor anunþate.
Preþul ºi randamentul se vor calcula utilizându-se
urmãtoarele formule:
P = 1 Ð (d x r)/360
Y = r/P,
în care:
P Ñ preþul titlului cu discont, exprimat cu ºase zecimale;
d Ñ numãr de zile pânã la scadenþã;
r Ñ rata discontului (exprimatã cu douã zecimale);
Y Ñ randamentul (rata dobânzii) exprimat cu douã
zecimale.

Data
scadenþei

2004
2004
2004
2004
2004
2004

3 februarie
13 mai
10 februarie
19 august
17 februarie
24 februarie

2005
2004
2005
2004
2005
2005

Nr.
zile

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

364
91
364
182
364
364

1.500.000.000.000
300.000.000.000
1.000.000.000.000
1.000.000.000.000
1.000.000.000.000
800.000.000.000

Art. 4. Ñ Fiecare tranºã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.
Art. 5. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpãrate de cãtre intermediarii pieþei primare, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor
persoane juridice ºi fizice.
Certificatele de trezorerie cu discont menþionate mai sus
nu se adreseazã persoanelor nerezidente în România.
Art. 6. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României, agentul de platã, înregistrare ºi
transfer al Ministerului Finanþelor Publice, în ziua licitaþiei,
pânã la ora 12,00.
Art. 7. Ñ Rezultatul licitaþiei se va stabili în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi se va da publicitãþii.
Art. 8. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se
va face la data emisiunii, prin debitarea contului
cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu
suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie
cumpãrate.
Art. 9. Ñ Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu
discont se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a certificatelor de trezorerie cu discont. Dacã data la
care trebuie efectuatã una dintre plãþile aferente titlului de
stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se
va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în
aceastã situaþie vor rãmâne în proprietatea deþinãtorului
înregistrat ºi nu pot fi tranzacþionate.
Art. 10. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.

ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaþiunilor de stat cu dobândã lansate în luna fenruarie 2004
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice interne, Ministerul Finanþelor Publice anunþã, pentru

luna februarie 2004, programul emisiunilor obligaþiunilor de
stat cu dobândã, astfel:

Cod ISIN

Data
licitaþiei

Data
emisiunii

Data
scadenþei

RO0406DBN046
RO0407DBN051

5 februarie 2004
12 februarie 2004

9 februarie 2004
16 februarie 2004

6 februarie 2006
12 februarie 2007

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, sã fie majorate sau

Nr.
zile

728
1.092

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

400.000.000.000
400.000.000.000

micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare ale contului general al Trezoreriei
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Statului ºi de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data
licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia care va avea
loc la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ uniform.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt competitive ºi
necompetitive ºi vor cuprinde:
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare competitive, participantul va indica valoarea nominalã ºi rata dobânzii; se admite
defalcarea valorii totale în maximum 5 tranºe valorice la
rate diferite ale dobânzii;
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreºte sã o adjudece la
rata dobânzii finale a licitaþiei; se admit oferte de
cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul
emisiunilor anunþate.
Dobânzile se vor calcula ºi plãti anual, la datele de:
Cod ISIN

2005

2006

RO0406DBN046
RO0407DBN051

7 februarie
14 februarie

2007

6 februarie
13 februarie 12 februarie

conform urmãtoarei formule:
D = V x d x

z
365 sau 366

,

unde:
D = dobânda (cuponul);
V = valoarea nominalã totalã;
d = rata dobânzii (exprimatã cu douã zecimale);
z = numãr de zile pentru care se calculeazã dobânda;
366 = zile pentru an bisect.
Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominalã individualã a unei obligaþiuni de stat
cu dobândã este de 100.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Obligaþiunile de stat cu dobândã pot fi
cumpãrate de cãtre intermediarii pieþei primare, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor
persoane juridice ºi fizice.
Obligaþiunile de stat cu dobândã menþionate mai sus nu
se adreseazã persoanelor nerezidente în România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României, agentul de platã, înregistrare ºi
transfer al Ministerului Finanþelor Publice, în ziua licitaþiei,
pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei se va stabili în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi va fi dat publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata obligaþiunilor de stat cu dobândã se va
face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului deschis la Banca Naþionalã a României cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a obligaþiunilor de stat cu
dobândã.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea obligaþiunilor de stat cu
dobândã se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a acestora, plus dobânda aferentã. Dacã data la
care trebuie efectuatã una dintre plãþile aferente titlului de
stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata
se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în
aceastã situaþie vor rãmâne în proprietatea deþinãtorului
înregistrat ºi nu pot fi tranzacþionate.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.
ANEXA Nr. 3

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligaþiunilor de stat cu dobândã indexatã cu indicele preþurilor de consum
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei publice
interne, Ministerul Finanþelor Publice anunþã, pentru luna

februarie 2004, lansarea unei emisiuni de obligaþiuni de stat
cu dobândã indexatã cu indicele preþurilor de consum, astfel:

Cod ISIN

Data
licitaþiei

Data
emisiunii

Data
scadenþei

RO0409DBN065

19 februarie 2004

23 februarie 2004

23 februarie 2009

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunii, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului curent general al Trezoreriei
Statului ºi de nivelul marjei înregistrate la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia care va avea
loc la data menþionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în funcþie de nivelul marjei, licitatã în formã
procentualã, calculatã cu douã zecimale, de cãtre intermediarii pieþei primare, dupã metoda cu preþ uniform.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt competitive ºi
necompetitive ºi vor cuprinde:
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare competitive, participantul va indica numãrul titlurilor de stat, valoarea nominalã ºi
nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranºe valorice la rate diferite ale marjei;
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreºte sã o adjudece

Nr.
zile

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

1.827

300.000.000.000

la marja finalã a licitaþiei; se admit oferte de cumpãrare
necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunþate.
Dobânzile se vor calcula ºi plãti semianual, la datele de
23 august ºi 23 februarie 2004, 2005, 2006, 2007 ºi 2008,
2009, conform urmãtoarei formule:
D = V x d x

z

,

365
unde:
D = dobânda (cuponul);
V = valoarea nominalã totalã;
z = numãr de zile pentru care se calculeazã dobânda;
d = rata dobânzii, exprimatã procentual, pentru fiecare
perioadã de calcul al cuponului, calculatã ca produs
anualizat al celor 6 indici ai preþurilor de consum lunari din
lunile decembrieÑmai (pentru cuponul din luna august) ºi
iunieÑnoiembrie (pentru cuponul din luna februarie), plus o
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marjã M, ºi se va determina pentru fiecare perioadã dupã
formula:
d =

365
[¸(IPCi/100) Ð 1] x 100 + M,
z

unde:
i = decembrie, mai (pentru cuponul din luna august);
respectiv
i = iunie, noiembrie (pentru cuponul din luna februarie);
IPCi = indicele preþurilor de consum faþã de luna precedentã din lunile decembrieÑmai (pentru cuponul din luna
august) ºi iunieÑnoiembrie (pentru cuponul din luna
februarie), publicat ºi transmis lunar Ministerului Finanþelor
Publice de cãtre Institutul Naþional de Statisticã; va fi luat
în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la
care are loc emisiunea.
Informaþii legate de indicele preþurilor de consum pot fi
consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/
comr.htm;
M = marja, exprimatã procentual, reprezintã elementul în
funcþie de care se va face clasificarea ofertelor.
Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unei obligaþiuni de stat
cu dobândã indexatã cu indicele preþului de consum este
de 100.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Obligaþiunile de stat cu dobândã indexatã cu
indicele preþului de consum pot fi cumpãrate de cãtre intermediarii pieþei primare, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât ºi în contul clienþilor persoane juridice ºi fizice.
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Obligaþiunile de stat cu dobândã indexatã cu indicele
preþului de consum nu pot fi cumpãrate de persoanele
nerezidente în România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României, agentul de platã, înregistrare, transfer ºi decontare al Ministerului Finanþelor Publice, în ziua
licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei se va stabili în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi va fi dat publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata obligaþiunilor de stat cu dobândã
indexatã cu indicele preþului de consum se va face la data
emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului deschis la
Banca Naþionalã a României cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a acestora.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea obligaþiunilor de stat cu
dobândã indexatã cu indicele preþului de consum se va
face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului
cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a acestora,
plus dobânda aferentã. Dacã data la care trebuie efectuatã
una dintre plãþile aferente titlului de stat este o zi de
sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în
urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaþie
vor rãmâne în proprietatea deþinãtorului înregistrat ºi nu pot
fi tranzacþionate.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea ordinelor ministrului finanþelor publice nr. 1.824/2003 ºi nr. 1.825/2003
În baza Hotãrârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice ºi a
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 ºi ale
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 1.824/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie cod 1078,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940
din 29 decembrie 2003, îºi prelungeºte aplicabilitatea astfel
încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie se efectueazã ºi în zilele de 3, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 ºi 27 februarie
2004, cu termen de rãscumpãrare în zilele de 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 ºi 27 mai 2004.
Art. 2. Ñ Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 1.825/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie cod 1079,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940
din 29 decembrie 2003, îºi prelungeºte aplicabilitatea astfel
încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie se efectueazã ºi în zilele de 4, 5, 6, 11, 12,
13, 18, 19, 20, 25, 26 ºi 27 februarie 2004, cu termen de
rãscumpãrare în zilele de 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18,
23, 24 ºi 25 august 2004.
Art. 3. Ñ Operaþiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie cod 1078 ºi cod 1079
se închide în ziua de 27 februarie 2004, la ora 14,00.

Art. 4. Ñ Subscrierile la certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se pot efectua ºi prin virare de
cãtre persoanele fizice, din conturile curente personale
deschise la bãncile comerciale ºi Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni Ñ C.E.C. Ñ S.A. în contul curent general
al Trezoreriei Statului.
Art. 5. Ñ Dobânda acordatã la certificatele de trezorerie
cu dobândã pentru populaþie se menþine la 15% pe an
pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile ºi la 15,5%
pe an pentru o perioadã de subscriere de 180 de zile ºi
se calculeazã dupã formula:
Ñ pentru certificatele de trezorerie cu scadenþa la 90
de zile:
VN x 15 x 90
;
360 x 100
Ñ pentru certificatele de trezorerie cu scadenþa la 180
de zile:
D =

D =

în care:
D = suma dobânzii
VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.

p. Ministrul finanþelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
Bucureºti, 30 ianuarie 2004.
Nr. 199.

VN x 15,5 x 180
,
360 x 100
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea activitãþii de administrare specialã
la Cooperativa de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 237 din 4 decembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa ºi la posibilitatea de redresare a situaþiei acesteia
din punct de vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centralã în
urma activitãþii de administrare specialã desfãºurate la Cooperativa de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa în perioada 22 octombrieÑ4 decembrie 2003, din care a rezultat menþinerea situaþiei economico-financiare nefavorabile a cooperativei
de credit,
în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
Banca Naþionalã a României

h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ Se prelungeºte activitatea de administrare
specialã, pe o perioadã limitatã de 45 de zile, la
Cooperativa de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa, cu sediul în
satul Luncaviþa, comuna Luncaviþa, judeþul Tulcea, cod unic
de înregistrare 3431113, numãr de ordine în registrul
comerþului J36/105/1993.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”CetãþuiaÒ Luncaviþa ºi CREDITCOOP Casa

Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu

Bucureºti, 27 ianuarie 2004.
Nr. 2.
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