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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
cu prilejul Ómplinirii a 100 de ani de la publicarea primei legi asupra
brevetelor de inven˛ii, Ón semn de apreciere pentru promovarea ∫i aplicarea
legilor propriet„˛ii intelectuale Ón Rom‚nia Ón concordan˛„ cu reglement„rile
interna˛ionale Ón domeniu,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Comandor, Categoria H îCercetarea ∫tiin˛ific„“, Oficiului de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci (OSIM).
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 ianuarie 2006.
Nr. 8.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului ∫i Medaliei Meritul Sportiv
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale
art. 7 lit. A ∫i B ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv ∫i Medalia Meritul Sportiv,
av‚nd Ón vedere propunerile pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
pentru rezultatele deosebite ob˛inute cu ocazia Campionatului Mondial de Handbal — 2005, desf„∫urat la Sankt
Petersburg, Federa˛ia Rus„, pentru performan˛ele care au rea∫ezat ∫coala rom‚neasc„ de handbal Ón elita sportului
interna˛ional,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a,
cu o baret„, domnului Cristian Ga˛u, pre∫edintele Federa˛iei
Rom‚ne de Handbal.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:
— doamnei Valentina Neli Ardean Elisei, sportiv„;
— doamnei Aurelia Br„deanu, sportiv„;
— doamnei Lumini˛a Dinu, sportiv„;
— doamnei Roxana Gatzel, sportiv„;
— doamnei Ionela G‚lc„, sportiv„;
— doamnei Simona Silvia GogÓrl„, sportiv„;
— doamnei Raluca Iuliana Ivan, sportiv„;
— doamnei Ana Maria Lazer, sportiv„;
— doamnei Narcisa Silvia Lecu∫anu, sportiv„;
— doamnei Stelu˛a Luca, sportiv„;
— doamnei Ramona Petru˛a Maier, sportiv„;

— doamnei Paula Claudia R„dulescu, sportiv„;
— doamnei Oana Florica ™oit, sportiv„;
— domnului Gheorghe Tadici, antrenor;
— doamnei Tereza Tama∫, sportiv„;
— doamnei Maria Mihaela Tiv„dar, sportiv„;
— doamnei Cristina Georgiana V„rzaru, sportiv„.
Art. 3. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a,
cu dou„ barete:
— domnului Dumitru Mu∫i, antrenor;
— domnului Ioan Str„u˛, medic.
Art. 4. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:
— domnului Mihail Bocan, secretar federal;
— domnului Petru Paleu, vicepre∫edinte, Federa˛ia
Rom‚n„ de Handbal;
— domnului Mihail Marinescu, secretar general.
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Art. 5. — Se confer„ Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:
— doamnei Mariana C„tu˛i, director economic;
— domnului Nicolae Craiu, maseur;
— domnului Remus Dr„g„nescu, director tehnic;
— domnului Nicolae M„t„saru, maseur.

Art. 6. — Se confer„ Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a:
— domnului Ioan Radu Cheregi, operator video;
— domnului Bogdan Macovei, expert sportiv;
— domnului Paul Soare, organizator.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 ianuarie 2006.
Nr. 9.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru Ónfiin˛area Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate
prin reorganizarea Oficiului Na˛ional al Burselor de Studii Ón Str„in„tate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Centrul Na˛ional pentru
Burse de Studii Ón Str„in„tate prin reorganizarea Oficiului
Na˛ional al Burselor de Studii Ón Str„in„tate. Centrul
Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate este institu˛ie
public„, cu personalitate juridic„, organ de specialitate Ón
subordinea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(2) Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate este singurul organ al Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii abilitat s„ acorde bursele de studii Ón str„in„tate,
prin respectarea prevederilor art. 3.
(3) Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate are sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Spiru
Haret nr. 12, sectorul 1.
(4) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale Centrul Na˛ional pentru
Burse de Studii Ón Str„in„tate are dreptul:
a) s„ foloseasc„ colaboratori externi din Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar ∫i universitar pentru activitatea de evaluare a
dosarelor candida˛ilor la burse, exprimat„ prin punctaje;
b) s„ selecteze, pe baza unei metodologii transparente
∫i folosind criterii de competen˛„, propriii evaluatori, pe care
Ói preg„te∫te metodologic ∫i Ói solicit„ Ón calitate de
evaluatori ai dosarelor de concurs.
Art. 2. — (1) Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate are ca misiune asigurarea accesului cet„˛enilor
rom‚ni la studii Ón str„in„tate, Ón vederea form„rii ∫i
specializ„rii acestora.
(2) Scopul Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate Ól constituie accesul elevilor, studen˛ilor, al
absolven˛ilor institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt acreditate, al
personalului didactic titular Ón Ónv„˛„m‚nt ∫i al altor categorii
de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii de Guvernul Rom‚niei, de autorit„˛i
publice, funda˛ii, donatori — persoane fizice sau juridice —,
de diferite state Ón cadrul acordurilor bilaterale de
colaborare sau Ón mod unilateral, precum ∫i la bursele
provenite din programe guvernamentale ∫i interna˛ionale.

(3) Trimiterea la studii a candida˛ilor selec˛iona˛i se face
nominal, Ón baza ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
Art. 3. — (1) Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) lanseaz„ public, administreaz„ programele de burse
oferite Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii de Guvernul
Rom‚niei, de autorit„˛i publice, funda˛ii, donatori —
persoane fizice sau juridice —, de diferite state Ón cadrul
acordurilor bilaterale de colaborare sau Ón mod unilateral;
b) lanseaz„ public ∫i administreaz„ bursele atribuite
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii din programe
guvernamentale ∫i interna˛ionale;
c) organizeaz„ concursurile na˛ionale pentru acordarea
burselor de studii Ón str„in„tate;
d) elaboreaz„ ∫i face publice propriile proceduri de
evaluare ∫i selec˛ie de la concursurile na˛ionale pentru
acordarea burselor de studii Ón str„in„tate;
e) la propunerea Consiliului Centrului Na˛ional pentru
Burse de Studii Ón Str„in„tate ∫i Ón colaborare cu acesta
stabile∫te anual num„rul ∫i domeniile/specializ„rile pentru
care se acord„ burse de studii Ón str„in„tate finan˛ate din
Óncas„rile valutare realizate de Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii sau din aloca˛ii de la bugetul de stat, Ón limita
bugetului aprobat; o persoan„ poate beneficia o singur„
dat„ Ón via˛„ de o burs„ de studii Ón str„in„tate finan˛at„
din Óncas„rile valutare realizate de Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii sau din aloca˛ii de la bugetul de stat;
f) face propuneri pentru elaborarea ordinelor ministrului
de atribuire a burselor de studii Ón str„in„tate, Ón colaborare
cu Consiliul Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate, pe baza Óndeplinirii criteriilor formulate de
ofertant, a rezultatelor concursurilor de selec˛ie a
candida˛ilor, precum ∫i Ón conformitate cu strategia general„
de reform„ a educa˛iei ∫i cercet„rii universitare, promovat„
de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii;
g) stabile∫te ∫i face public regimul contractual al
burselor finan˛ate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i de
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al˛i ofertan˛i, regim aprobat prin ordin al ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii;
h) public„ ghiduri ∫i lucr„ri de sintez„ referitoare la
bunele practici din ˛„rile Uniunii Europene ∫i din alte ˛„ri
dezvoltate, privind acordarea burselor de studii Ón
str„in„tate;
i) gestioneaz„ resursele financiare alocate de la bugetul
de stat ∫i rezultate din venituri proprii.
(2) Alte atribu˛ii ale Centrului Na˛ional pentru Burse de
Studii Ón Str„in„tate, complementare celor prev„zute la
alin. (1) lit. a)—i), se stabilesc prin regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare.
Art. 4. — (1) Activitatea Centrului Na˛ional pentru Burse
de Studii Ón Str„in„tate se desf„∫oar„ Ón colaborare cu
Consiliul Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate, un consiliu na˛ional format din profesori
universitari titulari, cu activitate didactic„ ∫i ∫tiin˛ific„
recunoscut„ Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate, precum ∫i cu conduit„
moral„, secretarul general al Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, directorul Direc˛iei politici pentru minorit„˛i din
cadrul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, 2 profesori titulari
din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar ∫i directorul Centrului
Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate, numi˛i prin
ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, la solicitarea
Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate,
pentru o perioad„ de 4 ani. Nici unul dintre membrii
consiliului nu poate fi numit pentru un nou mandat.
(2) Consiliul Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate are Ón componen˛„ ∫i membri ai Ónv„˛„m‚ntului
Ón limbile minorit„˛ilor na˛ionale ∫i ai Ónv„˛„m‚ntului
particular acreditat, propu∫i de universit„˛i ∫i, respectiv, de
inspectoratele ∫colare, la solicitarea Centrului Na˛ional
pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate.
(3) Consiliul Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate este organism consultativ cu care colaboreaz„
Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate Ón
atribuirea burselor ∫i se afl„ Ón subordinea direct„ a
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
(4) Consiliul Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate, Ón colaborare cu Centrul Na˛ional pentru Burse
de Studii Ón Str„in„tate, monitorizeaz„ valorificarea activit„˛ii
desf„∫urate dup„ efectuarea stagiului de burs„ Ón
str„in„tate, prin solicitarea de rapoarte de la
institu˛iile/universit„˛ile beneficiare.
Art. 5. — Conducerea Centrului Na˛ional pentru Burse
de Studii Ón Str„in„tate este asigurat„ de un director, ajutat
de un director adjunct, numi˛i pe baz„ de concurs prin
ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, Ón condi˛iile legii.
Art. 6. — Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate are un num„r maxim de 15 posturi.
Art. 7. — (1) Œncadrarea personalului Centrului Na˛ional
pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate se face prin concurs
organizat de acesta, pe baza unei metodologii, conform
legii.
(2) Personalul Oficiului Na˛ional al Burselor de Studii Ón
Str„in„tate, existent la data reorganiz„rii, va fi preluat de

Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate, Ón
condi˛iile legii.
(3) Personalul didactic titular Ón Ónv„˛„m‚nt beneficiaz„
de rezervarea catedrei Ón perioada Ón care este angajat la
Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate.
(4) Salarizarea personalului Centrului Na˛ional pentru
Burse de Studii Ón Str„in„tate se face potrivit legii.
Art. 8. — (1) Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de
capital ale Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate se asigur„ din venituri proprii ∫i din subven˛ii
acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(2) Programele de burse sunt asigurate din aloca˛ii de
la bugetul de stat, din Óncas„rile valutare realizate de
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, precum ∫i din alte surse,
conform legii ∫i Ón limita bugetului aprobat.
(3) Veniturile proprii ale Centrului Na˛ional pentru Burse
de Studii Ón Str„in„tate provin din organizarea de
manifest„ri na˛ionale ∫i interna˛ionale, din taxe percepute
candida˛ilor pentru procesarea, evaluarea academic„ a
dosarelor de Ónscriere la concurs, din taxe percepute
pentru eliberarea la cerere a unor documente justificative
∫i din taxe percepute la derularea de proiecte na˛ionale
sau/∫i interna˛ionale, din servicii prestate c„tre diver∫i
beneficiari, din dona˛ii, sponsoriz„ri ∫i din orice alte surse
dec‚t cele de stat, realizate Ón condi˛iile legii.
(4) Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate Óncaseaz„ de la beneficiarii serviciilor oferite
sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin ordin al
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, Ón condi˛iile legii, care se
constituie Ón venituri proprii.
(5) Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate se doteaz„, Ón condi˛iile legii, cu autoturism
propriu, necesar pentru buna desf„∫urare a activit„˛ii
privind derularea programelor de burse de studii Ón
str„in„tate ∫i a rela˛iilor interinstitu˛ionale.
Art. 9. — Patrimoniul Oficiului Na˛ional al Burselor de
Studii Ón Str„in„tate se preia, pe baz„ de protocol de
predare-preluare, de c„tre Centrul Na˛ional pentru Burse de
Studii Ón Str„in„tate, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 10. — Regulamentul privind organizarea ∫i
func˛ionarea Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate, statul de func˛ii ∫i structura sa organizatoric„,
precum ∫i regulamentul privind componen˛a, atribu˛iile,
competen˛a ∫i func˛ionarea Consiliului Centrului Na˛ional
pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate sunt elaborate de
c„tre Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate
∫i sunt aprobate prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 11. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 997/1998
pentru Ónfiin˛area Oficiului Na˛ional al Burselor de Studii Ón
Str„in„tate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 4 din 13 ianuarie 1999.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.861.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Szabó Barna Ón func˛ia public„
de secretar general al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 829.443 din 19 decembrie 2005 a
Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care a fost comunicat
procesul-verbal Óncheiat Ón urma concursului organizat Ón perioada 14—15
decembrie 2005 pentru ocuparea func˛iei publice vacante corespunz„toare
categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici, de secretar general din cadrul Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) ∫i al art. 54
alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Szabó Barna se nume∫te Ón func˛ia public„ de secretar general al Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 6 ianuarie 2006.
Nr. 3.

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului R„zvan Or„∫anu
din func˛ia de consilier de stat Ón cadrul Cancelariei
Primului-Ministru
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
R„zvan Or„∫anu se elibereaz„ din func˛ia de consilier de stat Ón cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
Bucure∫ti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 5.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului R„zvan Or„∫anu Ón func˛ia de
pre∫edinte al Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 8 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i al art. 9 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
R„zvan Or„∫anu se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
Bucure∫ti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 6.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.493 din 29 decembrie 2005

CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
Nr. 272 din 29 decembrie 2005

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale
de Asigur„ri de S„n„tate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derul„rii programelor
∫i subprogramelor de s„n„tate finan˛ate din bugetul Fondului na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate Ón anul 2005
Œn temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modific„rile ulterioare, ale Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii, cu modific„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2005, cu
modific„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. E.N. 5.813/2005 ∫i nr. D.G. 4.381/2005,
ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emit urm„torul ordin:
Art. I. — Tabelul din partea introductiv„ a anexei nr. II
la Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 55/42/2005 pentru
aprobarea derul„rii programelor ∫i subprogramelor de
s„n„tate finan˛ate din bugetul Fondului na˛ional unic de
asigur„ri sociale de s„n„tate Ón anul 2005, publicat Ón
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 128 din
10 februarie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te potrivit tabelului din anexa*) la
prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

ACTE ALE COMISIEI NAﬁIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAﬁIONAL√ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului nr. 19/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Regulamentului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002
privind transparen˛a ∫i integritatea pie˛ei RASDAQ
Œn conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 ∫i ale art. 7 alin. (3) ∫i (5) din Statutul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare, aprobat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 514/2002,
modificat„ prin Legea nr. 297/2004,
Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare a hot„r‚t, Ón ∫edin˛a din data de 15 decembrie 2005, emiterea
urm„torului ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul nr. 19/2005 pentru
modificarea ∫i completarea Regulamentului Comisiei

Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind
transparen˛a ∫i integritatea pie˛ei RASDAQ, prev„zut Ón
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anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Regulamentul men˛ionat la art. 1 intr„ Ón
vigoare la data public„rii acestuia ∫i a prezentului ordin Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Art. 3. — Direc˛ia reglementare din cadrul Direc˛iei
generale autorizare reglementare Ómpreun„ cu Secretariatul
general ∫i cu directorul general executiv vor urm„ri ducerea
la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 78.
ANEX√

R E G U L A M E N T U L Nr. 19/2005
pentru modificarea Regulamentului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002
privind transparen˛a ∫i integritatea pie˛ei RASDAQ
Art. I. — Regulamentul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare nr. 2/2002 privind transparen˛a ∫i integritatea
pie˛ei RASDAQ, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 90/2002, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 712 din
1 octombrie 2002, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 21, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn momentul introducerii sau actualiz„rii cota˛iile
trebuie s„ respecte urm„toarele cerin˛e:
a) cota˛ia de cump„rare s„ fie mai mic„ cu cel pu˛in un
pas de cotare dec‚t pre˛ul de referin˛„ plus 25%, astfel
Ónc‚t s„ fie posibil„ ∫i afi∫area de cota˛ii de v‚nzare Ón
intervalul de varia˛ie zilnic„ admis„;
b) cota˛ia de v‚nzare s„ fie mai mare cu cel pu˛in un
pas de cotare dec‚t pre˛ul de referin˛„ minus 25%, astfel
Ónc‚t s„ fie posibil„ ∫i afi∫area de cota˛ii de cump„rare Ón
intervalul de varia˛ie zilnic„ admis„;
c) s„ nu produc„ situa˛ii de pia˛„ Óncruci∫at„ sau
Ónchis„ (pia˛a Óncruci∫at„ se refer„ la situa˛ia Ón care pre˛ul
unei cereri dep„∫e∫te pre˛ul unei oferte afi∫ate Ón mod
curent pentru aceea∫i valoare mobiliar„; pia˛a Ónchis„ se
refer„ la situa˛ia Ón care pre˛ul unei cereri egaleaz„ pre˛ul
unei oferte afi∫ate Ón mod curent pentru aceea∫i ac˛iune).“
2. La articolul 24, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 24. — (1) Pentru toate categoriile de listare, Ón
cursul unei zile de tranzac˛ionare pre˛ul tranzac˛iilor trebuie
s„ se Óncadreze Ón intervalul delimitat de pre˛ul de referin˛„
+/– 25%.“
3. La articolul 24, dup„ alineatul (1) se introduc
alineatele (2), (3), (4) ∫i (5) cu urm„torul cuprins:
î(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ tuturor societ„˛ilor
comerciale care Óndeplinesc cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) au Ónregistrat cel pu˛in o tranzac˛ie pe s„pt„m‚n„ Ón
ultimul trimestru;

b) volumul anual de tranzac˛ionare, calculat pe ultimele
12 luni anterioare datei de calcul, trebuie s„ reprezinte cel
pu˛in 1% din capitalul social al emitentului.
(3) Lista societ„˛ilor comerciale c„rora li se aplic„
intervalul de varia˛ie maxim„ admis„ Ón conformitate cu
prevederile alin. (2) se Óntocme∫te de c„tre Bursa de Valori
Bucure∫ti ∫i se public„ pe site-ul acesteia.
(4) Actualizarea listei societ„˛ilor comerciale prev„zute la
alin. (3) se face lunar, Ón ultima zi lucr„toare de
tranzac˛ionare.
(5) Prevederile alin. (1) ∫i (2) nu se aplic„ Ón situa˛ia
prev„zut„ la art. 27 alin. (1) lit. c).“
4. La articolul 25, litera c) va avea urm„torul cuprins:
îc) c‚nd pentru respectiva ac˛iune Ón pia˛„ nu sunt
afi∫ate cota˛ii ferme Ón intervalul de varia˛ie maxim„
regulamentar, pre˛ul tranzac˛iei trebuie s„ se Óncadreze Ón
intervalul delimitat de pre˛ul de referin˛„ +/– 25%.“
5. La articolul 26, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Pre˛ul tranzac˛iilor speciale trebuie s„ se Óncadreze
Ón intervalul delimitat de pre˛ul de referin˛„ +/– 25%.“
6. La articolul 27, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 27. — (1) Limitarea Ón raport cu pre˛ul de referin˛„
a nivelului cota˛iilor introduse sau actualizate Ón sistem,
precum ∫i a pre˛ului tranzac˛iilor pentru o ac˛iune nu se
aplic„ Ón urm„toarele situa˛ii:
a) Ón prima zi de tranzac˛ionare a ac˛iunilor unui
emitent;
b) Ón prima zi de tranzac˛ionare dup„ operarea, Ón
condi˛iile legii, a unei modific„ri a valorii nominale a unei
ac˛iuni sau dup„ distribuirea de ac˛iuni cu titlu gratuit;
c) Ón alte cazuri temeinic motivate, cu avizul prealabil al
C.N.V.M.“
Art. II. — Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la data
public„rii acestuia ∫i a ordinului de aprobare Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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