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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din data de 8 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ohriniuc Gheorghe, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Tribunalul Boto∫ani, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 285.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din data de 8 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Cojocaru L„cr„mioara, procuror la Parchetul
de pe l‚ng„ Curtea de Apel Suceava, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 286.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din data de 8 februarie 2006,
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Chiro∫c„ Mihai, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Tribunalul Boto∫ani, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 287.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din data de 8 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Popescu Viorel Constantin, procuror la
Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria R„d„u˛i, se elibereaz„ din func˛ie ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 288.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din data de 8 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Cernat Ioan Petru, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Judec„toria Caracal, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 289.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din data de 8 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul T„n„sescu Valentin, judec„tor la Curtea de
Apel Craiova, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 290.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din data de 8 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Constantinescu ™tefan, judec„tor la Tribunalul
Dolj, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 291.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102
din data de 8 februarie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Emilia Braic„u, judec„tor la Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 martie 2006.
Nr. 292.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

5

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006, cu suma de 54.995 mii lei (RON), la
capitolul 74.01 îProtec˛ia mediului“, titlul 71 îActive
nefinanciare“, articolul 71.01 îActive fixe (inclusiv repara˛ii
capitale)“, din care:
a) la alineatul 71.01.01 îConstruc˛ii“, cu 11.979 mii lei
(RON);
b) la alineatul 71.01.02 îMa∫ini, echipamente ∫i mijloace
de transport“, cu 2.271 mii lei (RON);

c) la alineatul 71.01.03 îMobilier, aparatur„ birotic„ ∫i
alte active corporale“, cu 40.745 mii lei (RON).
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare,
Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate
potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 8 martie 2006.
Nr. 308.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Integr„rii Europene din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, pentru derularea Programului îAgenda Europa“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Integr„rii Europene pe anul 2006 din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006, cu suma de 725 mii lei (RON), la
capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, titlul 20
îBunuri ∫i servicii“, articolul 20.01.09 îMateriale ∫i prest„ri
servicii cu caracter func˛ional“, pentru derularea Programului
îAgenda Europa“.
Art. 2. — Ministerul Integr„rii Europene va atribui
contractul de achizi˛ie a serviciilor necesare derul„rii
Programului îAgenda Europa“ Ón conformitate cu prevederile
legale pentru achizi˛iile publice.

Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Integr„rii Europene pe anul 2006.
Art. 4. — Sumele r„mase neutilizate se restituie la
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe
anul 2006 p‚n„ la data de 10 decembrie 2006.
Art. 5. — Ministerul Integr„rii Europene r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a
sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 8 martie 2006.
Nr. 309.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
József Kötő,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Finan˛elor Publice din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Finan˛elor Publice pe anul 2006, la capitolul 51.01
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, titlul 20 îBunuri ∫i
servicii“, alineatul 30 îAlte cheltuieli cu bunuri ∫i servicii“,
cu suma de 12.200 mii lei (RON), din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006.

Art. 2. — Sumele r„mase neutilizate se restituie la
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe
anul 2006, p‚n„ la data de 10 decembrie 2006.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Finan˛elor Publice pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 martie 2006.
Nr. 310.

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea responsabilului na˛ional cu autorizarea finan˛„rii PHARE, ISPA ∫i SAPARD
Av‚nd Ón vedere prevederile:
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Comisia European„ privind Ónfiin˛area Oficiului de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucure∫ti la
16 iulie 1998, ∫i a Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ privind Ónfiin˛area
Fondului Na˛ional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Comunitatea European„ privind utilizarea Fondului Na˛ional pentru ISPA, semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2000;
— Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
Comunit„˛ilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii
doamna BÓtu Alice Cezarina, secretar de stat Ón cadrul

Ministerului Finan˛elor Publice, se nume∫te Ón func˛ia de responsabil
na˛ional cu autorizarea finan˛„rii PHARE, ISPA ∫i SAPARD.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 13 martie 2006.
Nr. 25.
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ACTE

ALE

B√NCII

NAﬁIONALE

A

7

ROM¬NIEI

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
pentru modificarea Circularei B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 11/1995
privind organizarea particip„rii la activitatea de compensare multilateral„ a pl„˛ilor interbancare
pe suport h‚rtie, cu modific„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
ale art. 89 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancar„, republicat„, ale art. 164 ∫i 285 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 97/2000 privind organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea
∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezenta circular„.
Art. I. — Alineatul 1 al punctului 5 din Circulara B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei nr. 11/1995 privind organizarea
particip„rii la activitatea de compensare multilateral„ a
pl„˛ilor interbancare pe suport h‚rtie, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î5. Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate reprezenta la
compensare centralele institu˛iilor de credit, precum ∫i
unit„˛ile acestor institu˛ii, unit„˛i care sunt desemnate s„
participe la compensarea desf„∫urat„ la nivel teritorial, Ón
cazul Ón care respectivele institu˛ii de credit nu au deschise
sucursale Ón ora∫ele re∫edin˛„ de jude˛, cu condi˛ia
Óncheierii Ón prealabil a unui protocol scris care va cuprinde

detaliat procedurile pe care at‚t Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, ca reprezentant„ la compensare, c‚t ∫i
respectivele centrale sau

unit„˛i ale institu˛iilor de credit,

ca reprezentate, au obliga˛ia s„ le respecte Ón ceea ce
prive∫te aplicarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei nr. 10/1994.“
Art. II. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei circulare
se abrog„ Circulara B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 26/1997 referitoare la aplicarea punctului 5 din Circulara
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 11 din 15 martie 1995,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 146
din 9 iulie 1997.

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu

Bucure∫ti, 22 februarie 2006.
Nr. 4.

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

ORDIN
pentru desemnarea sistemelor care intr„ sub inciden˛a prevederilor Legii nr. 253/2004
privind caracterul definitiv al decont„rii Ón sistemele de pl„˛i ∫i Ón sistemele de decontare
a opera˛iunilor cu instrumente financiare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 22 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei, precum ∫i ale art. 89 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancar„, republicat„,
Ón baza prevederilor art. 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decont„rii Ón sistemele de pl„˛i
∫i Ón sistemele de decontare a opera˛iunilor cu instrumente financiare,
Ón temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004,
guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Œn scopul minimiz„rii riscului sistemic Ón
sistemele de pl„˛i ∫i Ón cele de decontare a opera˛iunilor
cu intrumente financiare, Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

desemneaz„ sistemele prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin ca intr‚nd sub inciden˛a
prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al
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decont„rii Ón sistemele de pl„˛i ∫i Ón sistemele de
decontare a opera˛iunilor cu instrumente financiare.
Art. 2. — Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va desemna Ón
mod automat, prin ordin al guvernatorului, ca sistem care

intr„ sub inciden˛a Legii nr. 253/2004, orice sistem de
decontare a opera˛iunilor cu instrumente financiare autorizat
de Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare ∫i comunicat de
aceasta B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu
Bucure∫ti, 22 februarie 2006.
Nr. 110.

ANEX√
LISTA

sistemelor care intr„ sub inciden˛a prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decont„rii
Ón sistemele de pl„˛i ∫i Ón sistemele de decontare a opera˛iunilor cu instrumente financiare
1. Sisteme de pl„˛i:

instrumente, aflat Ón proprietatea ∫i Ón administrarea B„ncii

a) sistemul ReGIS, sistem cu decontare pe baz„ brut„

Na˛ionale a Rom‚niei;

Ón timp real, aflat Ón proprietatea ∫i Ón administrarea B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei;

b) sistemul de compensare-decontare a opera˛iunilor cu

b) sistemul SENT, sistem care asigur„ compensarea

instrumente financiare realizate pe pia˛a bursier„, aflat Ón

fondurilor, aflat Ón proprietatea ∫i Ón administrarea Societ„˛ii de

proprietatea ∫i Ón administrarea Bursei de Valori Bucure∫ti;

Transfer de Fonduri ∫i Decont„ri — TRANSFOND — S.A.

c) sistemul de compensare-decontare a opera˛iunilor cu

2. Sisteme de decontare a opera˛iunilor cu instrumente
financiare:
a) sistemul SaFIR, sistem de depozitare a instrumentelor
financiare

∫i de decontare a opera˛iunilor cu astfel de

instrumente financiare realizate pe pia˛a RASDAQ, aflat Ón
proprietatea ∫i Ón administrarea Societ„˛ii Na˛ionale de
Compensare, Decontare ∫i Depozitare a Valorilor Mobiliare — S.A.
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