
 
Regulamentul nr. 4/2005 

de modificare a Regulamentului CNVM nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea Bursei 
Electronice RASDAQ, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Art. I. - Regulamentul nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea Bursei Electronice RASDAQ, pus în 
aplicare prin Ordinul preşedintelui CNVM nr. 90/26.08.2002, publicat în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 712 din 01 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. Art. 23 alin. (1) va avea următorul cuprins:  
“Până la data de 1 iulie 2005, în activitatea de introducere şi actualizare a cotaţiilor, participanţii trebuie 

să respecte următorii paşi de cotare sau multiplii acestora:  
a) 1 leu - pentru cotaţiile mai mici de 100 lei  
b) 10 lei - pentru cotaţiile cuprinse între 101 şi 2000 lei  
c) 100 lei - pentru cotaţiile cuprinse între 2001 şi 10.000 lei  
d) 500 lei - pentru cotaţiile cuprinse între 10.001 şi 50.000 lei  
e) 1000 lei - pentru cotaţiile cuprinse între 50.001 şi 200.000 lei  
f) 5000 lei - pentru cotaţiile mai mari de 200.000 lei.” 

 
2. După art.23 alin. (1) se introduc alin. (2) şi (3) cu următorul cuprins: 

„ (2) După data de 1 iulie 2005, paşii de cotare de la alineatul precedent se modifică după cum urmează, 
fiind exprimaţi în RON: 

a) 0,0001 leu – pentru cotaţiile mai mici de 0,0100 lei 
b) 0,0010 lei – pentru cotaţiile cuprinse între 0,0101 şi 0,2000 lei 
c) 0,0100 lei – pentru cotaţiile cuprinse între 0, 2001 şi 1,0000 lei 
d) 0,0500 lei – pentru cotaţiile cuprinse între 1,0001 şi 5,0000 lei 
e) 0,1000 lei – pentru cotaţiile cuprinse între 5,0001 şi 20,0000 lei; 
f) 0,5000 lei - pentru cotaţiile mai mari de 20,0000 lei.” 
 
„ (3) Cu începere de la data de 1 iulie 2005, în sistemele administrate de BER, preţurile vor fi exprimate 

în RON cu patru zecimale, iar valoarea tranzacţiilor va fi exprimată în RON cu două zecimale, BER 
efectuând, dacă va fi cazul, rotunjirea, pentru fiecare tranzacţie, după următorul algoritm: 

 -  suma rezultată în urma împărţirii ce depăşeşte 0,0050 RON, inclusiv, se rotunjeşte la 0,01 RON; 
 -  suma rezultată în urma împărţirii care este mai mică de 0,0050 RON se rotunjeşte la 0 (zero) RON.” 

 
3. Lit. b) a art. 26 alin. (1) va avea următorul cuprins: „ valoarea tranzacţiei este de cel puţin 1 miliard lei, 
respectiv 100.000 RON  cu începere de la data de 1 iulie 2005.” 
 
Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării Ordinului de aprobare în Monitorul Oficial 
al României, Partea I şi va fi publicat în Buletinul CNVM şi pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro). 
 
  

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 
 
 
 
 
 


