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ORDONANŢA NR. 91 / 22.02.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin 

OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere adresa BROADHURST INV. LTD înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33598/21.09.2009, cu privire la anunţul de 

publicaţie de vânzare mobiliară nr.691/01.09.2009, publicat de Biroul Executorului Judecătoresc Culea şi Dumitrache potrivit căruia 
pachetul de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucureşti 
va face obiectul vânzării prin licitaţia publică ce va fi organizată în data de 24.09.2009, ora 16.00, la sediul Biroul Executorului 
Judecătoresc Culea şi Dumitrache, 

în baza prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, 
caselor de compensare şi contrapărţilor centrale şi a prevederilor art.2 şi art.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006 privind 
executarea contractelor de garanţie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţele 
reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare, 

în temeiul prevederilor art.1, art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data de 23.02.2010, un pachet de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la  
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucureşti, se blochează, ca măsură asiguratorie, pentru o perioadă de două săptămâni în 
vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul 
executării silite. 
Art. 2. Executarea silită a pachetului de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI 
SANITARE S.A. Bucureşti se va realiza cu respectarea prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005, ale art.2 şi art.4 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006, prin vânzarea acestora numai pe o piață reglementată și printr-un intermediar autorizat de 
C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 92 / 23.02.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4), art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată 
prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.2423/29.12.2008 și Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în baza art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data de 24.02.2010, pentru o perioadă de două săptămâni, se dispune blocarea, cu excepţia alimentărilor a 
tuturor conturilor în care se află disponibilităţile clienţilor SSIF MOBINVEST S.A. Oradea cu sediul social situat în Oradea, str. Parcul 
Traian nr.25, judeţul Bihor, identificată cu CUI:8471151 şi înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J5/347/1996. 
Art. 2. Neducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
Art. 3. (1) Prezenta ordonanţă va fi transmisă S.C. MOBINVEST S.A. Oradea, S.C. BVB S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., 
B.C.R. - Agenţia Republicii - Oradea, BANCA TRANSILVANIA - sucursala Oradea, S.C. BMFMS S.A., S.C. CRC S.A. şi B.N.R.  
(în scopul informării instituţiilor de credit autorizate) şi se publică pe website-ul C.N.V.M. 



(2) Toate instituţiile menţionate la art.3 alin.(1) vor lua toate măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 93 / 23.02.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.02/14.01.2010, 
având în vedere faptul că: 

- S.C. FARMASAN S.R.L. nu a respectat prevederile art.203 din cadrul Legii nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
- S.C. FARMASAN S.R.L. nu a respectat obligaţia impusă de dispoziţiile Ordonanţei C.N.V.M. nr.688/02.12.2009 de a depune la 

C.N.V.M. în termen de 15 zile lucrătoare documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SUINPROD S.A. 
Bumbeşti Jiu, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei data de 
23.02.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în sumă de 55.700 de lei (2% din capitalul social) S.C. FARMASAN S.R.L. (CUI:17125394) în 
calitate de acţionar al S.C. SUINPROD S.A. Bumbeşti Jiu (CUI:2175980). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcţia 
emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. FARMASAN S.R.L. are obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei 
ordonanţe, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. SUINPROD S.A. Bumbeşti Jiu. 
Art. 4. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, S.C. FARMASAN S.R.L. va fi 
sancţionată de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 şi art.276 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
sancţiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. FARMASAN S.R.L., cu sediul în Pantelimon, str. Viilor nr.45, jud. Ilfov prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. SUINPROD S.A. cu sediul în sat Curtișoara, loc. Bumbeşti Jiu, jud. Gorj şi 
va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. SUINPROD S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 94 / 25.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere litigiile în instanţă având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din 

26.06.2007 de majorare a capitalului social al S.C. ROMES S.A. Voluntari, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 
360.000 de acţiuni emise de S.C. ROMES S.A. Voluntari s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, începând cu data 03.03.2010, pe o perioadă de două săptămâni, transferul a 360.000 de acţiuni emise de 
S.C. ROMES S.A. Voluntari (CUI:478952), ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 26.06.2007. 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 



 
ORDONANŢA NR. 95 / 25.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi ale art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin  
Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere litigiul existent privind anularea Hotărârilor AGEA din data de 19.01.2007 de majorare a capitalului social 

al S.C. PRODLACTA S.A., litigiu nesoluţionat în mod definitiv şi irevocabil, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.17 

alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 aprobată 
prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a pachetului de 459.084 de 
acţiuni emise de S.C. PRODLACTA S.A. Braşov s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 04.03.2010, transferul a 459.084 de acţiuni emise 
ca urmare a Hotărârilor AGEA din 19.01.2007 de majorare a capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A. Braşov (CF:1112568). 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 96 / 25.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în vederea protecției potenţialilor cumpărători de bună credinţă care intenţionează să deruleze operaţiuni cu acţiuni care 

fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în mod definitiv şi irevocabil, 
în baza analizei direcției de specialitate s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 02.03.2010, transferul a 16.590.039 de acţiuni 
emise ca urmare a Hotărârii AGEA din 03.09.2008 de majorare a capitalului social al S.C. ROBINSON TURISM S.A. București 
(CUI:1127941). 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 97 / 26.02.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere revocarea autorizaţiei de funcţionare ca societate de administrare a investiţiilor a S.C. PACTINVEST S.A. 
şi obligaţia acesteia de a transfera atribuţiile şi operaţiunile specifice activităţii de administrare, inclusiv registrele şi evidenţele, 
corespondenţa, materialele publicitare, contractele şi orice alte documente, în original, ale Fondului Naţional RETCON către  
S.A.I. Quadrant Asset Management S.A., 

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Naţional 
RETCON,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acţiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. cu sediul în 



Bucureşti, str. Diligenţei nr.7, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1306/1996, cod unic de înregistrare R8171324, 
în numele Fondului Naţional RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. cu sediul în 
Bucureşti, str. Diligenţei nr.7, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/1306/1996, cod unic de înregistrare R 8171324, 
în numele Fondului Naţional RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 01.03.2010. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanţă. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată către S.C. PACTINVEST S.A., Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul 
Central S.A. şi băncilor care au confirmat existenţa unor conturi bancare deţinute de S.C. PACTINVEST S.A. în numele  
Fondului Naţional Retcon şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 241 / 22.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare, art.3 pct.25 
şi art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentinţa comercială nr.267/13.01.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 44274/3/2009, 

publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.761/29.01.2010, prin care s-a dispus începerea 
procedurii falimentului la S.C. CEPIEM S.A. Bucureşti, 

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. CEPIEM S.A. Bucureşti”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. CEPIEM S.A. Bucureşti (CUI:78) începând cu data 
de 23.02.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 242 / 22.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.104 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentinţa comercială nr.267/13.01.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 44274/3/2009, 

publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.761/29.01.2010, prin care s-a dispus începerea 
procedurii falimentului la S.C. CEPIEM S.A. Bucureşti, 

având în vedere Decizia nr.241/22.02.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. CEPIEM S.A. 
Bucureşti, 

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. CEPIEM S.A. Bucureşti”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. CEPIEM S.A. Bucureşti (CUI: 78) începând cu data de 23.02.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 243 / 22.02.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

ca urmare a adresei BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4945/19.02.2010, 
în temeiul dispoziţiilor art.179 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.9 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
având în vedere dispoziţiile art.13 alin.(2) lit. d) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  

Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare şi ale Avizului 
C.N.V.M. nr.8/18.02.2010, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 22.02.2010, 



Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică obligatorie de preluare a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. 
Constanţa iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda, cu următorul conţinut: 

„Prin Decizia C.N.V.M. nr.243/22.02.2010 s-a aprobat amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a 
acţiunilor emise de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda şi 
intermediată de BRD-Groupe Societe Generale S.A., astfel cum a fost aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.185/08.02.2010. 

Amendamentul constă în majorarea preţului de ofertă de la 0,0741 lei/acţiune la 0,0750 lei/acţiune, ca urmare a achiziţiei de către 
ofertant, în data de 15.02.2010, a unui număr de 3.313.049.000 acţiuni obiect al ofertei, reprezentând 15,70% din capitalul social 
al S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa. 

Celelalte caracteristici ale ofertei rămân neschimbate”. 
Art. 2. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei de 2% din valoarea ofertei în conformitate cu 
prevederile Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 
modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 
privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Avizului C.N.V.M. 
nr.8/18.02.2010. 
Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 244 / 22.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 alin.(1) şi (4), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în respectul prerogativelor C.N.V.M. privind adoptarea măsurilor necesare şi obligatorii în vederea prevenirii afectării 
egalităţii de informare şi tratament a investitorilor sau a intereselor acestora, 

ca urmare a adresei BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4945/19.02.2010, 
având în vedere Decizia nr.243/22.02.2010 prin care C.N.V.M. a aprobat amendamentul la documentul de ofertă publică 

obligatorie de preluare a S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa iniţiată de către The Rompetrol Group NV Olanda, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 22.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se reintroduc la tranzacţionarea pe BVB acţiunile emise de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța (CUI:1860712), 
începând cu data de 23.02.2010. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 245 / 23.02.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.21, art.22 alin.(1) şi art.24 din  

Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în baza prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererile de autorizare formulate de Banca Comercială Română S.A. prin adresele înregistrate la C.N.V.M. 

cu nr.2646/29.01.2010 şi nr.4771/18.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr.5, sector 3. 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Atestat profesional 
1 POPA Mădălin-Cosmin 11/19.02.2010 
2. FRÂNCU Ioana Cătălina 12/19.02.2010 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanelor menţionate la art.1, în Registrul C.N.V.M., în calitatea de agent delegat, după cum urmează: 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1 POPA Mădălin-Cosmin PFR02ADEL/400736 
2. FRÂNCU Ioana Cătălina PFR02ADEL/400737 



 

Art. 3. Societatea BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordate 
persoanelor menţionate la art.1 şi radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre 
acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi se publică în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 246 / 23.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, completat şi modificat de Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) şi alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi 

funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, precum şi art.6 alin.(1) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009, 

ca urmare a solicitării S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. 
cu nr.3019/02.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia acordată doamnei FRĂȚILĂ MIHAELA CRISTINA în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.5043/27.12.2004. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400016 care atestă înscrierea doamnei FRĂȚILĂ MIHAELA CRISTINA în 
Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. şi va fi 
publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 247 / 23.02.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 

modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza dispoziţiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.39261/12.11.2009, completată prin adresele nr.41960/11.12.2009, 2086/25.01.2010, 2717/29.01.2010, 3083/02.02.2010 şi 
3982/11.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. ca 
urmare a desfiinţării următoarelor sedii secundare: 

- Sibiu, str. Someşului nr.30, ap.2, jud. Sibiu (sediu secundar de tip agenţie) - autorizat prin Decizia C.N.V.M. 
nr.1472/13.10.2009; 

- Ocna Mureş, str. Avram Iancu nr.38, jud. Alba (sediu secundar de tip agenţie) - autorizat prin Decizia C.N.V.M. 
nr.3183/18.09.2003; 

- Bucureşti, str. Brânduşelor nr.1, bl.43, sc.1, et.3, ap.12, sector 3, (sediu secundar de tip sucursală) - autorizat prin  
Decizia C.N.V.M. nr.2383/19.12.2008. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 
funcţionare menţionată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. 
şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 248 / 23.02.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 



în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.104 
din Regulamentul nr.1/2006, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4175/12.02.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Iași a transmis Certificatului de 

Radiere din data de 03.12.2009 prin care s-a înregistrat încheierea nr.18508/02.12.2009 pronunțată de judecătorul delegat la ORC 
prin care s-a dispus radierea S.C. CONTACT S.A. Iași, ca urmare a închiderii procedurii lichidării societății, 

conform aceleiași adrese ORC Iași, precum și a Certificatului Constatator nr.7231/11.02.2010, ne informează cu privire la 
faptul că nu au fost înregistrate opoziții la cererea de radiere, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. CONTACT S.A. Iași, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. CONTACT S.A. Iași (CUI:1974903), începând cu 
data de 25.02.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 249 / 23.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi art.104 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4175/12.02.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Iași a transmis Certificatului de 

Radiere din data de 03.12.2009 prin care s-a înregistrat încheierea nr.18508/02.12.2009 pronunțată de judecătorul delegat la ORC 
prin care s-a dispus radierea S.C. CONTACT S.A. Iași, urmare a închiderii procedurii lichidării societății, 

 conform aceleiași adrese ORC Iași, precum și a Certificatului Constatator nr.7231/11.02.2010, ne informează cu privire la 
faptul că nu au fost înregistrate opoziții la cererea de radiere, 

având în vedere Decizia nr.248/23.02.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. CONTACT S.A. 
Iași, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. CONTACT S.A. Iași, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. CONTACT S.A. Iași (CUI:1974903), începând cu data de 
25.02.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 250 / 23.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.104 
din Regulamentul nr.1/2006, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4854/18.02.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Satu Mare a transmis 

Certificatului de Radiere din data de 14.01.2010 prin care s-a înregistrat încheierea nr.173/13.01.2010 pronunțată de judecătorul 
delegat la ORC prin care s-a dispus radierea S.C. AGROMEC CĂRĂȘEU S.A. Satu Mare, urmare a închiderii procedurii lichidării 
societății, 

conform aceleiași adrese ORC Satu Mare, precum și a Certificatului Constatator nr.14878/11.02.2010, ne informează cu 
privire la faptul că nu au fost înregistrate opoziții la cererea de radiere, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. AGROMEC CĂRĂȘEU S.A. Satu Mare, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC CĂRĂȘEU S.A. Satu Mare 
(CUI:8173570), începând cu data de 25.02.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 251 / 23.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 



în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi art.104 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4854/18.02.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Satu Mare a transmis 

Certificatului de Radiere din data de 14.01.2010 prin care s-a înregistrat încheierea nr.173/13.01.2010 pronunțată de judecătorul 
delegat la ORC prin care s-a dispus radierea S.C. AGROMEC CĂRĂȘEU S.A. Satu Mare, ca urmare a închiderii procedurii lichidării 
societății, 

conform aceleiași adrese ORC Satu Mare, precum și a Certificatului Constatator nr.14878/11.02.2010, ne informează cu 
privire la faptul că nu au fost înregistrate opoziții la cererea de radiere, 

având în vedere Decizia nr.250/23.02.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
S.C. AGROMEC CĂRĂȘEU S.A. Satu Mare, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. AGROMEC CĂRĂȘEU S.A. Satu Mare, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC CĂRĂȘEU S.A. Satu Mare (CUI:8173570), începând 
cu data de 25.02.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 252 / 23.02.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4767/18.02.2010 de către  

S.C. TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator al S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș, din care rezultă faptul că, prin Încheierea 
judecătorului delegat din data de 04.02.2010 pronunțată în dosarul nr.173/62/2010, S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș a intrat în 
procedura simplificată de faliment, 

ca urmare a Notei privind radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș,  
s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș (CUI:12527587) începând cu data 
de 25.02.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 254 / 23.02.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
conform prevederilor pct.3 şi pct.5 (Faza II: Preselecţia prin dialog competitiv) din Regulamentul de organizare a licitaţiei 

internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare a Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A., aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1514/19.11.2008, 

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4104/12.02.2010, 
având în vedere faptul că, potrivit competenţelor sale legale, C.N.V.M. a analizat prevederile Contractului de administrare 

anexat la Hotărârea Guvernului nr.73/29.01.2010 sub aspectul respectării legislaţiei incidente pieţei de capital, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 22.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă conţinutul contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. cu societatea 
Franklin Templeton Investment Management Limited (Londra), în forma prevăzută în Anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.73/29.01.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.81/05.02.2010. 
Art. 2. (1) S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligaţia ca, în termen de 45 de zile de la data prezentei decizii, să depună 
documentaţia necesară în vederea înregistrării la C.N.V.M. în categoria A.O.P.C. de tip special, înființat sub forma unei societăţi de 
investiţii de tip închis, în conformitate cu dispoziţiile art.6 alin.(1) al Titlului VII din Legea nr.247/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale pct.3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1514/19.11.2008. 

(2) Contractul de administrare menţionat la art.1 va intra în vigoare la data înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
la C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 
DECIZIA NR. 255 / 23.02.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.179 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital coroborate cu cele ale art.9 alin.(2) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4573/16.02.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 23.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul de ofertă de vânzare de obligaţiuni emise de Municipiul Botoşani (Decizia C.N.V.M. 
nr.76/19.01.2010). 

Amendamentul constă în modificarea perioadei pentru care se plăteşte dobânda aferentă obligaţiunilor şi rambursarea 
principalului (anexat prezentei). 
Art. 2. Se prelungeşte perioada de derulare o ofertei publice de vânzare de obligaţiuni emise de Municipiul Botoşani cu 5 zile 
lucrătoare, până în data de 03.03.2010, inclusiv. 
Art. 3. Celelalte caracteristici ale prospectului de ofertă rămân neschimbate. 
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.255 / 23.02.2010 

 
AMENDAMENT AL OFERTEI PUBLICE PRIMARE DE VÂNZARE DE OBLIGAŢIUNI EMISE DE MUNICIPIUL BOTOSANI  

INTERMEDIATĂ DE BT SECURITIES S.A. CLUJ-NAPOCA 
 

„Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a 
C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de 
încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului de 
ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia“ 

 
În baza deciziei C.N.V.M. nr.255/23.02.2010 prospectul de ofertă se modifică astfel: 

 

• Capitolul II.Definiții, se completează:„Data de calcul a dobânzii reprezintă data de referință”. 
 

Se modifică următoarele articole: 
 

• Capitolul IV, Secțiunea 4.7. „Rata nominală a dobânzii și prevederi privind dobânda de plătit”, punctul a) „Data de la care dobânda este 
datorată, precum şi datele de plată a dobânzii” se modifică astfel: 

„Plata dobânzii se realizează prin 34 de plăţi semestriale, începând cu data de 15.05.2010, potrivit graficului următor: 
 

Dobânda nr. Data de referinţă* Data de plată a dobânzii Perioada pentru care se plăteşte dobânda 
1 12.05.2010 15.05.2010 Începând cu data decontării până la 14.05.2010 
2 10.11.2010 15.11.2010 15.05.2010-14.11.2010 
3 11.05.2011 15.05.2011 15.11.2010-14.05.2011 
4 10.11.2011 15.11.2011 15.05.2011-14.11.2011 
5 10.05.2012 15.05.2012 15.11.2011-14.05.2012 
6 12.11.2012 15.11.2012 15.05.2012-14.11.2012 
7 12.05.2013 15.05.2013 15.11.2012-14.05.2013 
8 12.11.2013 15.11.2013 15.05.2013-14.11.2013 
9 12.05.2014 15.05.2014 15.11.2013-14.05.2014 
10 12.11.2014 15.11.2014 15.05.2014-14.11.2014 
11 12.05.2015 15.05.2015 15.11.2014-14.05.2015 
12 11.11.2015 15.11.2015 15.05.2015-14.11.2015 
13 11.05.2016 15.05.2016 15.11.2015-14.05.2016 
14 10.11.2016 15.11.2016 15.05.2016-14.11.2016 
15 10.05.2017 15.05.2017 15.11.2016-14.05.2017 
16 10.11.2017 15.11.2017 15.05.2017-14.11.2017 
17 11.05.2018 15.05.2018 15.11.2017-14.05.2018 
18 12.11.2018 15.11.2018 15.05.2018-14.11.2018 
19 10.05.2019 15.05.2019 15.11.2018-14.05.2019 
20 12.11.2019 15.11.2019 15.05.2019-14.11.2019 
21 12.05.2020 15.05.2020 15.11.2019-14.05.2020 
22 11.11.2020 15.11.2020 15.05.2020-14.11.2020 
23 12.05.2021 15.05.2021 15.11.2020-14.05.2021 
24 10.11.2021 15.11.2021 15.05.2021-14.11.2021 
25 11.05.2022 15.05.2022 15.11.2021-14.05.2022 



Dobânda nr. Data de referinţă* Data de plată a dobânzii Perioada pentru care se plăteşte dobânda 
26 10.11.2022 15.11.2022 15.05.2022-14.11.2022 
27 10.05.2023 15.05.2023 15.11.2022-14.05.2023 
28 10.11.2023 15.11.2023 15.05.2023-14.11.2023 
29 10.05.2024 15.05.2024 15.11.2023-14.05.2024 
30 12.11.2024 15.11.2024 15.05.2024-14.11.2024 
31 12.05.2025 15.05.2025 15.11.2024-14.05.2025 
32 12.11.2025 15.11.2025 15.05.2025-14.11.2025 
33 12.05.2026 15.05.2026 15.11.2025-14.05.2026 
34 11.11.2026 15.11.2026 15.05.2026-14.11.2026 

 

*Au dreptul de încasare a ratelor corespunzătoare împrumutului obligatar toţi deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la datele de 
referinţă din tabel. Data de referință va fi determinată ca fiind a treia zi lucrătoare înainte de data plăţii. 
 

Pentru primul calcul rata dobânzii se consideră ca şi prima dată de referinţă, data tranzacţiei. 
Dacă vreo dată de plată a dobânzii va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare, plata dobânzii va fi amânată pentru prima zi 

următoare care este o zi lucrătoare.” 
 

• Capitolul IV, Secțiunea 4.8. „Data maturităţii împrumutului şi amortizarea împrumutului, inclusiv mecanismul de rambursare” se 
modifică astfel: 
 

„Rambursarea împrumutului se realizează semestrial în 32 de rate, începând cu data de 15.05.2011, potrivit graficului următor: 
 

Rata nr. Data de referinţă* 
Data de plată 

a principalului 
Valoare rată per 
obligaţiune (LEI) 

Perioada 
Principal nerambursat 

la data de plată a 
principalului 

    Începând cu data decontării până la 14.05.2011 100,00 
1 11.05.2011 15.05.2011 3,13 15.05.2011-14.11.2011 96,87 
2 10.11.2011 15.11.2011 3,13 15.11.2011-14.05.2012 93,74 
3 10.05.2012 15.05.2012 3,13 15.05.2012-14.11.2012 90,61 
4 12.11.2012 15.11.2012 3,13 15.11.2012-14.05.2013 87,48 
5 12.05.2013 15.05.2013 3,13 15.05.2013-14.11.2013 84,35 
6 12.11.2013 15.11.2013 3,13 15.11.2013-14.05.2014 81,22 
7 12.05.2014 15.05.2014 3,13 15.05.2014-14.11.2014 78,09 
8 12.11.2014 15.11.2014 3,13 15.11.2014-14.05.2015 74,96 
9 12.05.2015 15.05.2015 3,13 15.05.2015-14.11.2015 71,83 
10 11.11.2015 15.11.2015 3,13 15.11.2015-14.05.2016 68,70 
11 11.05.2016 15.05.2016 3,13 15.05.2016-14.11.2016 65,57 
12 10.11.2016 15.11.2016 3,13 15.11.2016-14.05.2017 62,44 
13 10.05.2017 15.05.2017 3,13 15.05.2017-14.11.2017 59,31 
14 10.11.2017 15.11.2017 3,13 15.11.2017-14.05.2018 56,18 
15 11.05.2018 15.05.2018 3,13 15.05.2018-14.11.2018 53,05 
16 12.11.2018 15.11.2018 3,13 15.11.2018-14.05.2019 49,92 
17 10.05.2019 15.05.2019 3,13 15.05.2019-14.11.2019 46,79 
18 12.11.2019 15.11.2019 3,13 15.11.2019-14.05.2020 43,66 
19 12.05.2020 15.05.2020 3,13 15.05.2020-14.11.2020 40,53 
20 11.11.2020 15.11.2020 3,13 15.11.2020-14.05.2021 37,40 
21 12.05.2021 15.05.2021 3,13 15.05.2021-14.11.2021 34,27 
22 10.11.2021 15.11.2021 3,13 15.11.2021-14.05.2022 31,14 
23 11.05.2022 15.05.2022 3,13 15.05.2022-14.11.2022 28,01 
24 10.11.2022 15.11.2022 3,13 15.11.2022-14.05.2023 24,88 
25 10.05.2023 15.05.2023 3,13 15.05.2023-14.11.2023 21,75 
26 10.11.2023 15.11.2023 3,13 15.11.2023-14.05.2024 18,62 
27 10.05.2024 15.05.2024 3,13 15.05.2024-14.11.2024 15,49 
28 12.11.2024 15.11.2024 3,13 15.11.2024-14.05.2025 12,36 
29 12.05.2025 15.05.2025 3,13 15.05.2025-14.11.2025 9,23 
30 12.11.2025 15.11.2025 3,13 15.11.2025-14.05.2026 6,10 
31 12.05.2026 15.05.2026 3,13 15.05.2026-14.11.2026 2,97 
32 11.11.2026 15.11.2026 2,97  0,00 

 

Dacă vreo dată de plată a principalului va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare, plata principalului va fi amânată pentru prima zi 
următoare care este o zi lucrătoare. 

Emitentul nu intenţionează efectuarea rambursării anticipate a împrumutului.” 
 

Celelalte caracteristici ale ofertei rămân neschimbate. 
 
              EMITENT       INTERMEDIAR 
MUNICIPIUL BOTOSANI                 BT SECURITIES S.A. 
              Primar      Director Executiv 
Cătălin Mugurel Flutur                    Nicolae Moroianu 
—————————————————————————————————————————————————————————— 



 
DECIZIA NR. 256 / 23.02.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul articolelor 173 alin.(1) şi 203 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adreselor SSIF Rombell Securities S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.3441/05.02.2010, 3851/10.02.2010 și 

4126/12.02.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinţei din data de 

23.02.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. CONSERV BUFTEA S.A. iniţiată de către domnul 
IHAB LAOUN, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 43.837 de acţiuni, reprezentând 2,39271% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 6,50 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 02.03.2010-22.03.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF Rombell Securities S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile  
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei de 2% din valoarea ofertei în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: „Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 
ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 257 / 23.02.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul articolelor 173 alin.(1) şi 193 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

ca urmare a adresei SSIF UNICREDIT CA~IB SECURITIES ROMANIA S.A. Bucureşti înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.3648/08.02.2010, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din data de 

23.02.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acţiuni emise de S.C. AGROMEC DRĂGĂNEŞTI S.A. Drăgăneşti 
Vlaşca iniţiată de către S.C. Dunărea Farms S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 759.884 de acţiuni, reprezentând 4,7694% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 0,32 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 03.03.2010-23.03.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF UNICREDIT CA~IB SECURITIES ROMANIA S.A. Bucureşti; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din cadrul 
documentului de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile  
S.C. AGROMEC DRĂGĂNEŞTI S.A. Drăgăneşti Vlaşca permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor 
vânzători (persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi 
egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei de 1,5% din valoarea ofertei în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr.7/2009 de modificare a Regulamentului nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare. 



Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: „Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 
ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act individual va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 258 / 23.02.2010 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul articolelor 173 alin.(1) şi 203 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adreselor SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.2758/29.01.2010 și 

nr.4211/12.02.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinţei din data de 

23.02.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. AGROMEC COCORA S.A. Ialomița iniţiată de către 
JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L. București și JD AGRO COCORA S.R.L. Ialomița, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 2.156.917 acţiuni, reprezentând 29,58% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 0,71 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 02.03.2010-22.03.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile  
S.C. AGROMEC COCORA S.A. Ialomița permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători  
(persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de 
receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei de 2% din valoarea ofertei în conformitate cu 
prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările ulterioare. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: „Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 
ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 261 / 23.02.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 

Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.35 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.40, art.41 alin.(1) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiţii financiare, 
în baza prevederilor art.2 alin.(1) şi art.5 alin.(1) pct.4 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea formulată de doamna Istodor Horiana-Ileana prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.1628/20.01.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.2415/27.01.2010 și 
nr.2525/28.01.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 23.02.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Istodor Horiana-Ileana având Atestatul profesional nr.10/01.02.2010, în calitate de consultant de 
investiţii. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Istodor Horiana-Ileana în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR04CIPF/400024, în calitatea de 
consultant de investiţii. 
Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei decizii doamna Istodor Horiana-Ileana are obligaţia de a transmite la 
C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscală, eliberat de administraţia financiară teritorială. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei Istodor Horiana-Ileana şi va fi publicată în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 
DECIZIA NR. 262 / 23.02.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002 şi modificat prin Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.59 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.20 alin.(1) lit. a), art.21 şi art.26 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
având în vedere cererea societății EXPLORE ASSET MANAGEMENT SAI S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele 

înregistrate cu nr.43276/28.12.2009 și nr.2494/27.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 23.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de funcționare acordată societății EXPLORE ASSET MANAGEMENT SAI S.A. în calitatea de societate 
de administrare a investiţiilor prin Decizia C.N.V.M. nr.1989/15.10.2008. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PJR05SAIR/400027 din data de 15.10.2008, reprezentând înscrierea societății  
EXPLORE ASSET MANAGEMENT SAI S.A. în Registrul public al C.N.V.M. 
Art. 3. S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la retragerea autorizaţiei,  
să convoace AGA în vederea schimbării obiectului de activitate și a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei „SAI” sau a 
inițierii procedurii de dizolvare. 
Art. 4. S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la retragerea autorizaţiei să 
elaboreze şi să comunice C.N.V.M. un raport de încetare a activităţii, urmând ca ulterior să publice un anunţ cu privire la încetarea 
activităţii şi concluziile respectivului raport într-un cotidian de circulaţie naţională şi în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se 
publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 263 / 23.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. g) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare ETEBA ROMANIA S.A. Bucureşti prin 

adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4160/12.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare ETEBA ROMANIA S.A., 
ca urmare a schimbării denumirii societăţii în „NBG SECURITIES ROMANIA”. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare ETEBA ROMANIA S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare menţiuni şi a noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la 
Oficiul Registrului Comerţului a modificării precizate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către 
C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
ETEBA ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 264 / 23.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. e) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ETEBA ROMANIA S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.3049/02.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare ETEBA ROMANIA S.A. ca 
urmare a schimbării sediului social din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.4, bl.B3, tronson 2, mezanin în Bucureşti, Calea Victoriei nr.145, 
Victoria Center, etaj 7, nivel 8, sector 1, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 28.01.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni şi a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a 
modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de 
la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 
durata de funcţionare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora,  
cu anexarea de copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societăţii de servicii de investiţii financiare  
ETEBA ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA  

 
DECIZIA NR. 265 / 23.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2045/25.01.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului Manda Nicolae, acordată de către C.N.V.M. 
prin Decizia nr.1482/03.07.2006 poziţia nr.1, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M., numărul PFR02ASIF/160945 reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. a  
domnului Nicolae Manda. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare  
INTERCAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 266 / 23.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.4156/12.02.2010, completată prin adresa nr.4210/12.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului Benga Florin Aurelian, acordată de către 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1734/02.09.2008 în numele societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M., numărul PFR02ASIF/292085 reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. a domnului Benga Florin Aurelian. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiţii financiare şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 267 / 24.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 
Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 



în temeiul art.1 alin.(3), art.2 alin.(7), art.12 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.9 lit. a), art.10 alin.(1) şi (4) şi art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare, 

în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BCR SECURITIES S.A. Bucureşti înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.37986/02.11.2009, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.41187/03.12.2009, nr.40632/26.11.2009, 
nr.40632/26.11.2009, nr.42061/14.12.2009, nr.1043/14.01.2010, nr.3450/05.02.2010, nr.3963/11.02.2010, nr.4280/15.02.2010 şi 
nr.4880/19.02.2010, 

având în vedere raportul auditorului financiar S.C. CONSULTIM S.R.L. cu privire la situaţia societăţii de servicii de investiţii 
financiare BCR SECURITIES S.A. la data încetării activităţii, înregistrat la C.N.V.M. cu nr.37986/02.11.2009, completat prin adresa 
nr.3963/11.02.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 23.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizaţia de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare BCR SECURITIES S.A.,  
cu sediul social în Bucureşti, Calea Griviței nr.160, sector 1, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.1840/17.06.2003. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400015 care atestă înscrierea societăţii de servicii de 
investiţii financiare BCR SECURITIES S.A. în Secţiunea Intermediari - Subsecţiunea societăţilor pentru servicii de investiţii 
financiare. 
Art. 3. În termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a lichidării societăţii,  
S.S.I.F. BCR SECURITIES S.A. are obligaţia de a transmite C.N.V.M. Certificatul de radiere corespunzător. 
Art. 4. Societatea de servicii de investiţii financiare BCR SECURITIES S.A. are obligaţia ca în termen de maximum 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei decizii, să depună fondurile băneşti aferente clienţilor societăţii care nu au putut fi contactaţi,  
într-un cont deschis la o instituţie de credit autorizată de B.N.R, în favoarea acestora. Totodată, se vor face publice în două cotidiene 
de circulaţie naţională, informaţiile privind instituţia de credit la care a fost deschis contul menţionat anterior şi persoana de contact 
desemnată de către societate, cu atribuţii pentru restituirea integrală a sumelor datorate. Dovada publicării informaţiilor în cele  
2 cotidiene va fi transmisă C.N.V.M. în termen de 48 de ore de la data apariţiei anunţului. 
Art. 5. În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, S.S.I.F. BCR SECURITIES S.A. are obligaţia de a 
transmite la C.N.V.M. dovada efectuării transferului celor 70 de acţiuni Erste Group Bank AG aflate în contul global administrat de 
S.S.I.F. BCR SECURITIES S.A. deschis la Depozitarul Central, în contul indicat de client. 
Art. 6. Societatea are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, toate evidenţele şi înregistrările referitoare la 
serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate. 
Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată societăţii de servicii de investiţii financiare BCR SECURITIES S.A., S.C. Bursa de Valori 
Bucureşti S.A., S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A., S.C. Casa Română de Compensație S.A., S.C. Depozitarul 
Central S.A. şi S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare  
BCR SECURITIES S.A. şi se va publica în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 268 / 24.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare şi ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare BCR SECURITIES S.A. prin adresa 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37985/02.11.2009, completată prin adresele nr.40632/26.11.2009, nr.40633/26.11.2009, 
nr.1043/14.01.2010, nr.3450/05.02.2010, nr.3963/11.02.2010, nr.4280/15.02.2010 şi nr.4880/19.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de reprezentanţi ai Compartimentului de control intern acordate de C.N.V.M., în numele societăţii de 
servicii de investiţii financiare BCR SECURITIES S.A., următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1 Moldovanu Georgeta Florentina 880/11.04.2006 
2 Zamfiroiu Maria 1419/10.08.2007 

 

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitate de reprezentanţi ai Compartimentului 
de control intern a următoarelor persoane: 



 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1 Moldovanu Georgeta Florentina PFR13RCCI/400096 
2 Zamfiroiu Maria PFR13RCCI/400274 

 

 Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
BCR SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 269 / 25.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, completat şi modificat de Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) şi alin.(4), ale art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 

privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
precum și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 

ca urmare a solicitării EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A. formulată prin adresa înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.4712/17.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia acordată doamnei ANA IRINA RACOLȚA TENDEL, prin Decizia C.N.V.M. nr.3214/29.11.2005,  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400017 care atestă înscrierea doamnei ANA IRINA RACOLȚA TENDEL în 
Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Până la desemnarea unei alte persoane în funcţia de reprezentant al Compartimentului de control intern al EFG Eurobank 
Mutual Funds Management România SAI S.A., domnul Daniel Stifter, în calitate de conducător al societăţii, va prelua atribuţiile 
specifice acestui compartiment pentru o perioadă de maximum 3 luni. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A. şi 
va fi publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 270 / 25.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.15 alin.(1) şi (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2003 privind atestarea organismelor de formare 

profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.13/15.01.2007, 
având în vedere adresa Asociaţiei Brokerilor, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5155/23.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul „Agenţi pentru servicii de investiţii financiare” - cod A II 2010, organizat de Asociaţia Brokerilor.  
Cursul se va desfăşura în perioada 15-19.03.2010 în Bucureşti, bd. Carol I nr.34-36, et.12, sector 2. Examenul va avea loc în data 
29.03.2010, în aceeaşi locaţie. 
Art. 2. Comisia de examinare va avea următoarea componenţă: 

- Luiza Ionescu - preşedinte; 
- Cristina Luca - membru; 
- Mihaela Podină - membru; 
- Dana Tican - membru supleant; 
- Ingrid Zamfir - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către Asociaţia Brokerilor şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR GENERAL, 

Radu TOIA 
 

DECIZIA NR. 271 / 25.02.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.15 alin.(1) şi (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2003 privind atestarea organismelor de formare 

profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.13/15.01.2007, 
având în vedere adresa Asociaţiei Brokerilor, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5155/23.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul „Consultanţi de investiţii” - cod C II 2010, organizat de Asociaţia Brokerilor. Cursul se va desfăşura în 
perioada 19.04-23.04.2010 în Bucureşti, bd. Carol I nr.34-36, et.12, sector 2. Examenul va avea loc în data 04.05.2010, în aceeaşi 
locaţie. 
Art. 2.Comisia de examinare va avea următoarea componenţă: 

- Mihai Lilea - preşedinte; 
- Marius Acatrinei - membru; 
- Mihaela Podină - membru; 
- Ingrid Zamfir - membru supleant; 
- Dana Tican - membru supleant; 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către Asociaţia Brokerilor şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR GENERAL, 

Radu TOIA 
 

DECIZIA NR. 272 / 26.02.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 alin.(1) şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
în baza prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de BRD Groupe Societe Generale S.A. prin adresa înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.3809/10.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna GHINEA Luminița, având Atestatul profesional nr.155/09.11.2009, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, bd. Ion 
Mihalache nr.1-7, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei GHINEA Luminița în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402301, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordate persoanei 
menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi 
societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 273 / 26.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.16 şi art.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 şi art.72 din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea formulată de OTP BANK ROMÂNIA S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4132/12.02.2010, 

completată prin adresa nr.4689/17.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Nazarevscky Magdalena, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al 
instituţiei de credit OTP BANK ROMÂNIA S.A. cu sediul social în Bucureşti, str. Buzeşti nr.66-68, sector 1. 



Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Nazarevscky Magdalena în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400460, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Instituţia de credit OTP BANK ROMÂNIA S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordate persoanei 
menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi 
societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia instituţiei de credit OTP BANK ROMÂNIA S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 274 / 26.02.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 
Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.6 şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3, art.13 alin.(1) lit. (c) şi art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile 

de investiţii financiare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.41/12.01.2010, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.4314/15.02.2010, completată prin adresa nr.5019/22.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare UniCredit CAIB 
Securities Romania S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr.25, et.5, sector 1, ca urmare a modificării 
structurii acţionariatului. 
Art. 2. Structura acţionariatului autorizat la data prezentei decizii este următoarea: 
 

Nr. crt. Nume și prenume / denumire acţionar Participarea la capitalul social al SSIF 
1. Ba-Ca Markets & Investment Beteiligung Ges.m.b.H. 95,17% 
2. UNICREDIT TIRIAC BANK 4,83% 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare UniCredit CAIB 
Securities Romania S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 275 / 26.02.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.9 şi art.14 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.3083/02.02.2010, completată prin adresa nr.3982/11.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. ca 
urmare a modificării componenţei conducerii societăţii, prin numirea domnului Costea Ciprian Dan în locul  
doamnei Mateian Rodica Iuliana în conformitate cu Hotărârea consiliului de administrație nr.2 din data de 26.01.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului 
de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite 
în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării conducerii societăţii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
NOVA INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 276 / 26.02.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererile societăţii MKB Romexterra Bank S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.4744/18.02.2010 și 

nr.4751/18.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenţi pentru servicii de investiţii financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane, în numele 
societăţii MKB ROMEXTERRA BANK S.A. cu sediul social situat în Târgu Mureş, bd. 1 Decembrie 1918 nr.93, jud. Mureş şi sediul 
real situat în Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr.18, Clădirea Elefterie BC, sector 5: 
 

Nr. crt. Nume şi prenume Decizie de autorizare 
1. Manolescu Dragoș Gabriel 1173/04.06.2008 
2. Neacșu Valeriu Ioan 1324/01.09.2009 
3. Țibuleac Teodor Alexandru 525/18.03.2008 
4. Pavel Marius Laurențiu 1530/29.07.2008 poz. 2 
5. Ștefan Florin 2053/23.10.2008 

 

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agenţi pentru servicii de investiţii 
financiare/agenți delegați a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume şi prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Manolescu Dragoș Gabriel PFR02ASIF/402030 
2. Neacșu Valeriu Ioan PFR02ASIF/152240 
3. Țibuleac Teodor Alexandru PFR02ASIF/401917 
4. Pavel Marius Laurențiu PFR02ADEL/400566 
5. Ștefan Florin PFR02ADEL/400594 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea MKB Romexterra Bank S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
AVIZ NR. 10 / 22.02.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1), (4) şi (10) şi art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere prevederile Avizului C.N.V.M. nr.18/16.04.2009 referitor la calificarea certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră drept valori mobiliare, 
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 18.02.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. (1) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, definite conform prevederilor art.3 lit. b) din Hotărârea Guvernului 
nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră sunt valori mobiliare, 
fiindu-le incidente prevederile aplicabile ale legislaţiei pieţei de capital din România. 

(2) Prestarea serviciilor și activităților de investiții financiare având ca obiect valorile mobiliare menționate la alin.(1) se 
desfășoară exclusiv prin intermediarii definiţi la art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică tranzacțiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră efectuate în nume și pe cont 
propriu de către operatorii de instalații, definiți conform HG nr.780/2006. 
Art. 2. Avizul C.N.V.M. nr.18/16.04.2009 se abrogă. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

AVIZ NR. 11 / 23.02.2010 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, 

aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza art.135 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând cont de cererea formulată de S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu prin adresa nr.35/11.01.2010, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.749/12.01.2010, completată prin documentația depusă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.3776/10.02.2010, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.476/25.03.2009, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 23.02.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează programul de tranzacţionare pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate administrată de  
S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu, conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr.8/11.01.2010. 
Art. 2. Programul de tranzacţionare menţionat la art.1 pentru contractul futures având ca activ suport indicele Dow Jones Industrial 
Average şi simbolul DEDJIA_RON, este următorul: 
● 9:15 - 9:45 presesiune 
● 9:45 - 19:00 sesiune de tranzacţionare. 

Art. 3. Programul de tranzacţionare menţionat la art.1 pentru contractul futures având ca activ suport indicele Dow Jones Industrial 
Average şi simbolul DEDJIA_USD, este următorul: 
● 9:15 - 9:45 presesiune 
● 9:45 - 17:00 sesiune de tranzacţionare. 

Art. 4. Pentru instrumentele financiare derivate, altele decât cele menţionate la art.2 şi art.3 din prezentul aviz, tranzacţionate pe 
piaţa reglementată de instrumente financiare derivate administrată de S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu,  
se menţine programul de tranzacţionare prevăzut de Avizul C.N.V.M. nr.37/08.07.2009, respectiv: 
● 9:15 - 9:45 presesiune 
● 9:45 - 17:15 sesiune de tranzacţionare. 

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu şi va fi publicat 
în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 5 / 24.02.2010 

În baza prevederilor art.2 şi art.7 alin.(1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital şi a OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, a reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, privind obligațiile de raportare ale următoarelor tipuri 
de entități raportoare: societăți de servicii de investiții financiare (SSIF), societăți de administrare a investițiilor (SAI), organisme de 
plasament colectiv (OPC), inclusiv societățile de investiții financiare constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 
pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare (SIF), și societățile comerciale ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. (emitenți), 

având în vedere Dispunerea de măsuri nr.13/08.07.2009, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 2/14.01.2010, 
în baza deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 18.02.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 

Art. 1. Alineatul (2) al art.1 din Dispunerea de măsuri nr.13/08.07.2009 se modifică după cum urmează: 
„Derularea programului pilot pentru noul sistem informatic de raportare (SIR@CNVM) se va realiza până la data de 30.04.2010”. 
Art. 2. Condiţiile şi modalităţile de raportare prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.13/08.07.2009 se vor menţine pe toată perioada 
derulării acestui program pilot. 
Art. 3. Încălcarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor Titlului X 
al Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro și 
se comunică entităților raportoare menţionate la art.2 din Dispunerea de măsuri nr.13/08.07.2009. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 


