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ORDONANŢA NR. 121 / 22.03.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi art.10 din Statutul Comisiei Naționale 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 instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a  

S.C. COMTOP S.A. Toplița din data de 20.11.2000, 
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 Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 
modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum şi a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 23.03.2010, pachetul de 5.144.540 de acțiuni 
emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de  
S.C. BRADUL S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 122 / 22.03.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi art.10 din Statutul Comisiei Naționale 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 instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a  

S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. Bucureşti din data de 29.11.2004, 
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 Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 
modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum şi a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 23.03.2010, pachetul de 2.316.141 de acțiuni 
emise de S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. Bucureşti (CUI:1573170) şi deținute de A.V.A.S. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 123 / 22.03.2010 

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 23.03.2010, 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. 127 / 23.03.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi 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 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. PRIMATEX S.R.L. nu a respectat prevederile art.228 din Legea nr.297/2004 privind piaţa 

de capital, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.116 alin.(1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 așa cum 
a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare a deţinerilor de acţiuni, 
neraportând faptul că acționează în mod concertat cu domnul Aroșoaie Alexandru, 

în temeiul prevederilor articolelor 271, 272 lit. a), 273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în şedinţa din data de 23.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment S.C. PRIMATEX S.R.L. Botoșani (CUI:14389804) în calitate de acţionar al S.C. JATEX S.A. 
Botoșani (CUI:609225). 
Art. 2. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. PRIMATEX S.R.L. Botoșani cu sediul în str. Mihail Kogălniceanu nr.8, sc.B, et.1, 
ap.4, şi S.C. JATEX S.A. Botoșani cu sediul în Calea Națională nr.32, Botoșani, jud. Botoșani și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. 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. JATEX S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 128 / 23.03.2010 

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 
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 Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. PRIMATEX S.R.L. nu a respectat prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 cu modificările 

şi completările ulterioare în ceea ce priveşte derularea unei oferte publice de preluare obligatorii a S.C. JATEX S.A. Botoșani în 
termenul legal, 

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

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 23.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu avertisment S.C. PRIMATEX S.R.L. Botoșani (CUI:14389804) cu sediul în bd. Mihai Eminescu nr.2, 
Botoșani, jud. Botoșani în calitate de acţionar al S.C. JATEX S.A. Botoșani (CUI:609225), având în vedere faptul că nu a respectat 
prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 2. S.C. PRIMATEX S.R.L. și Aroșoaie Alexandru, împreună cu persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat au 
obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, documentaţia aferentă ofertei 
publice de preluare obligatorie a S.C. JATEX S.A. 
Art. 3. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.2 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, S.C. PRIMATEX S.R.L va fi 



sancţionat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 
cu modificările şi completările ulterioare (amendă între 0,5% și 5% din capitalul social vărsat). 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. PRIMATEX S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi 
S.C. JATEX S.A. cu sediul în Calea Națională nr.32, Botoșani, jud. Botoșani. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă se va publica în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. 
Art. 7. 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. JATEX S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 129 / 23.03.2010 

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 
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 Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.012010, 
având în vedere faptul că domnul Aroșoaie Alexandru nu a respectat prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 cu 

modificările şi completările ulterioare în ceea ce priveşte derularea unei oferte publice de preluare obligatorie a S.C. JATEX S.A. 
Botoșani în termenul legal, 

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

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 23.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu avertisment domnul Aroșoaie Alexandru în calitate de acţionar al S.C. JATEX S.A. Botoșani 
(CUI:609225), având în vedere faptul că nu a respectat prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 2. Domnul Aroșoaie Alexandru și S.C. PRIMATEX S.R.L. Botoșani, împreună cu persoanele cu care acesta acţionează în mod 
concertat au obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, documentaţia 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. JATEX S.A. 
Art. 3. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.2 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, domnul Aroșoaie Alexandru va fi 
sancţionat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 
cu modificările şi completările ulterioare (amendă între 500 de lei și 50.000 de lei). 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Aroșoaie Alexandru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum şi S.C. JATEX S.A. cu sediul în Calea Națională nr.32, Botoșani, jud. Botoșani. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă se va publica în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. 
Art. 7. 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. JATEX S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M.  

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 130 / 23.03.2010 

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

având în vedere următoarele: 
- domnul Chelu Cătălin Constantin acţionează în mod concertat cu domnul Stan Maricel Ionel în legătură cu S.C. MINEXFOR S.A. 

Deva, S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, astfel cum a fost constatat prin Atestatul C.N.V.M. 
nr.320/22.10.2008; 

- prevederile Ordonanţelor C.N.V.M. nr.616/22.10.2008 şi nr.617/22.10.2008, potrivit cărora domnul Chelu Cătălin Constantin 
împreună cu domnul Stan Maricel Ionel aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii 
ordonanţelor mai sus amintite, documentaţia aferentă ofertelor publice obligatorii de preluare a S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi 
S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava; 

- prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.618/22.10.2008, potrivit căreia domnul Chelu Cătălin Constantin împreună cu  
domnul Stan Maricel Ionel şi domnul Ţandrău Nicolae aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de 
la data primirii ordonanţei mai sus amintite, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a  
S.C. MINEXFOR S.A. Deva; 

- prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.679/02.12.2009, potrivit căreia: 
a. domnul Chelu Cătălin Constantin împreună cu domnul Stan Maricel Ionel şi domnul Ţandrău Nicolae aveau obligaţia să 

depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ordonanţei mai sus amintite, documentaţia aferentă 
ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. MINEXFOR S.A. Deva; 

b. domnul Chelu Cătălin Constantin împreună cu domnul Stan Maricel Ionel, aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen 



de 15 zile de la data primirii ordonanţei mai sus amintite, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. 
TRANSTEC S.A. TECUCI şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, 

în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a) şi art.273 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.17 alin.(2) lit. b) 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 Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.02/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei de Comisie din data de 

23.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin pentru nerespectarea dispoziţiilor 
prevăzute la art.2 şi art.3 din Ordonanţa C.N.V.M. nr.679/02.12.2009. 
Art. 2. Domnul Chelu Cătălin Constantin împreună cu domnul Stan Maricel Ionel au obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 
15 zile de la data primirii prezentei ordonanţe, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. SPIT BUCOVINA 
S.A. Suceava.  
Art. 3. Domnul Chelu Cătălin Constantin împreună cu domnul Stan Maricel Ionel şi domnul Ţandrău Nicolae au obligaţia să depună 
la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data primirii prezentei ordonanţe, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare 
a S.C. MINEXFOR S.A. Deva.  
Art. 4. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul, 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 la C.N.V.M. cel târziu în ziua 
lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
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 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 7. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constatin, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
precum şi S.C. MINEXFOR S.A. Deva cu sediul în str. Titu Maiorescu nr.2, Deva, jud. Hunedoara şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. 
Suceava cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr.25 bis, jud. Suceava. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei şi se publică pe site-ul C.N.V.M. și în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 131 / 23.03.2010 

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

având în vedere următoarele: 
- domnul Stan Maricel Ionel acţionează în mod concertat cu domnul Chelu Cătălin Constantin în legătură cu S.C. MINEXFOR S.A. 

Deva, S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava, astfel cum a fost constatat prin Atestatul C.N.V.M. 
nr.320/22.10.2008; 

- prevederile Ordonanţelor C.N.V.M. nr.616/22.10.2008 şi nr.617/22.10.2008, potrivit cărora domnul Stan Maricel Ionel împreună 
cu domnul Chelu Cătălin Constantin aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii 
ordonanţelor mai sus amintite, documentaţia aferentă ofertelor publice obligatorii de preluare a S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci şi 
S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava; 

- prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.618/22.10.2008, potrivit căreia domnul Stan Maricel Ionel împreună cu domnul Chelu Cătălin 
Constantin şi domnul Ţandrău Nicolae aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii 
ordonanţei mai sus amintite, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. MINEXFOR S.A. Deva, 

în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a) şi art.273 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.17 alin.(2) lit. b) 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 Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.02/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei de Comisie din data de 

23.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Stan Maricel Ionel pentru nerespectarea dispoziţiilor 
prevăzute la art.2 şi art.3 din Ordonanţa C.N.V.M. nr.681/02.12.2009. 
Art. 2. Domnul Stan Maricel Ionel împreună cu domnul Chelu Cătălin Constantin au obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 
15 zile de la data primirii prezentei ordonanţe, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a  
S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava. 
Art. 3. Domnul Stan Maricel Ionel împreună cu domnul Chelu Cătălin Constantin şi domnul Ţandrău Nicolae au obligaţia să depună 
la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data primirii prezentei ordonanţe, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare 
a S.C. MINEXFOR S.A. Deva. 
Art. 4. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  



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 la C.N.V.M. cel târziu 

în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
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. 
Art. 7. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Stan Maricel Ionel, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum şi S.C. MINEXFOR S.A. Deva cu sediul în str. Titu Maiorescu nr.2, Deva, jud. Hunedoara şi S.C. SPIT BUCOVINA S.A. 
Suceava cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr.25 bis, jud. Suceava. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei şi se publică pe site-ul C.N.V.M. și în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 132 / 23.03.2010 

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

având în vedere prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.618/22.10.2008, potrivit căreia domnul Ţandrău Nicolae împreună cu 
domnul Stan Maricel Ionel şi domnul Chelu Cătălin Constantin aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data primirii ordonanţei mai sus amintite, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a  
S.C. MINEXFOR S.A. Deva, 

având în vedere prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.680/02.12.2009, potrivit căreia domnul Ţandrău Nicolae împreună cu 
domnul Stan Maricel Ionel şi domnul Chelu Cătălin Constantin aveau obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data primirii ordonanţei mai sus amintite, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a  
S.C. MINEXFOR S.A. Deva, 

în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a) şi art.273 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.17 alin.(2) lit. b) 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 Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.02/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei de Comisie din data de 

23.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei domnul Ţandrău Nicolae pentru nerespectarea dispoziţiilor prevăzute 
la art.2 din Ordonanţa C.N.V.M. nr.680/02.12.2009. 
Art. 2. Domnul Ţandrău Nicolae împreună cu domnul Chelu Cătălin Constantin şi domnul Stan Maricel Ionel au obligaţia să depună 
la C.N.V.M., în termen de 15 zile de la data primirii prezentei ordonanţe, documentaţia aferentă ofertei publice obligatorii de preluare 
a S.C. MINEXFOR S.A. Deva. 
Art. 3. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  
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 la C.N.V.M. cel târziu 
în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Ţandrău Nicolae, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum şi S.C. MINEXFOR S.A. Deva cu sediul în str. Titu Maiorescu nr.2, Deva, jud. Hunedoara. 
Art. 7. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei şi se publică pe site-ul C.N.V.M. și în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 133 / 23.03.2010 

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, 

având în vedere Hotărârile 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 că SSIF BFOREX GLOBAL TRADING S.A. a efectuat activităţi care nu intră sub incidenţa  
Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, activităţi care exced obiectului de activitate 
autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1944/03.10.2008, încălcând prevederile art.6 şi a art.27 alin.(1) lit. f) din Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital; 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
23.03.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se interzice S.S.I.F. BFOREX GLOBAL TRADING S.A. de a mai desfăşura operaţiuni cu valută spot, activităţi care exced 



obiectului de activitate a unei societăţi de servicii de investiţii financiare. 
Art. 2. S.S.I.F. BFOREX GLOBAL TRADING S.A. are obligaţia de a restitui fondurile băneşti avansate de clienți pentru efectuarea 
operaţiunilor spot cu valută. 
Art. 3. Neducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare. 
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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.S.I.F. BFOREX GLOBAL TRADING S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 136 / 26.03.2010 

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 R8171324, 
în numele Fondului Naţional RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 29.03.2010. 
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. 400 / 22.03.2010 

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.13 alin.(1) lit. f), art.15 şi art.17 alin.(1), (4) şi (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.5218/23.02.2010, completată prin adresa nr.7581/16.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare  
SUPER GOLD INVEST S.A. ca urmare a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din Curtea de Argeş, str. Negru Vodă, bl. B5, parter, 
camera nr.2, jud. Argeş. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare 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 înfiinţării sediului secundar precizat la art.1, 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 secundar pe 
toată durata de funcţionare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 



Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
SUPER GOLD INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 401 / 22.03.2010 

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 SUPER GOLD INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.5218/23.02.2010, completată prin adresa nr.7581/16.03.2010, 
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  
SUPER GOLD INVEST S.A., ca urmare a desfiinţării următoarelor sedii secundare (agenţii): 

- Câmpulung, str. Negru Vodă nr.101 bis, jud. Argeş; 
- Curtea de Argeş, str. Traian nr.10, jud. Argeş. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificărilor în modul de 
organizare şi funcţionare menţionate 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  
SUPER GOLD INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 402 / 22.03.2010 

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, 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentința Civilă nr.1105/13.02.2009 pronunțată în dosarul nr.11/118/1999 de către Tribunalul Constanţa, 

prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. MICON S.A. Constanţa şi radierea acesteia, 
având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. MICON S.A. Constanţa a fost radiată din 

Registrul Comerţului, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. MICON S.A. Constanţa, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. MICON S.A. Constanţa (CUI:2414262) începând 
cu data de 23.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 403 / 22.03.2010 

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, 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  
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, 
având în vedere Sentința Civilă nr.1105/13.02.2009 pronunțată în dosarul nr.11/118/1999 de către Tribunalul Constanţa, 

prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. MICON S.A. CONSTANŢA şi radierea acesteia, 
având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. MICON S.A. CONSTANŢA a fost radiată din 

Registrul Comerţului, 
având în vedere Decizia nr.402 / 22.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. MICON S.A. 

CONSTANŢA, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. MICON S.A. CONSTANŢA, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 



Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. MICON S.A. CONSTANŢA (CUI:2414262) începând cu data de 
23.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 405 / 23.03.2010 

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 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în temeiul art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. ROMANA MED S.A. Alba Iulia şi de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Alba a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.08.2002 privind transformarea în societate de tip 
închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2384/13.11.2002 şi înregistrată la ORC prin CIM 
nr.12483/03.10.2002, 

având în vedere Atestatul nr.47/23.03.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.12483/03.10.2002, 
ca urmare a Notei privind radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de S.C. ROMANA MED S.A. Alba Iulia, s-a 

hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. ROMANA MED S.A. Alba Iulia (CUI:7614873) începând cu data 
de 26.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 406 / 23.03.2010 

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.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 nr.394/09.05.2006 pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosarul 24/F/2006, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii falimentului pentru S.C. TEHNOMET S.A. Târgu Cărbuneşti, 
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. TEHNOMET S.A. Târgu Cărbuneşti”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. TEHNOMET S.A. Târgu Cărbuneşti (CUI:2173474) 
începând cu data de 24.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 407 / 23.03.2010 

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 nr.394/09.05.2006 pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosarul 24/F/2006, prin care s-a dispus 

deschiderea procedurii falimentului pentru S.C. TEHNOMET S.A. Târgu Cărbuneşti, 
având în vedere Decizia nr.406/23.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. TEHNOMET S.A. 

Târgu Cărbuneşti, 
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. TEHNOMET S.A. Târgu Cărbuneşti”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. TEHNOMET S.A. Târgu Cărbuneşti (CUI:2173474) începând cu 
data de 24.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 408 / 23.03.2010 
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 Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 



în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare coroborat 
cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 

ca urmare a adresei SSIF ACTIVE INTERNAȚIONAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6285/04.03.2010, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.48/23.03.2010 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

acţionarilor S.C. CĂLIMĂNEȘTI CĂCIULATA S.A. Călimănești în conformitate cu dispoziţiile art.206 din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinţei din data de 

23.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe BVB - piaţa RASDAQ acţiunile emise S.C. CĂLIMĂNEȘTI CĂCIULATA S.A. Călimănești 
(CUI:3237150) începând cu data de 26.03.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 409 / 23.03.2010 

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 domnul Teodorescu Bogdan-Gabriel prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.4325/15.02.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresa nr.6676/08.03.2010, 
ca urmare a celor prezentate în Nota privind solicitarea domnului Teodorescu Bogdan-Gabriel de autorizare în calitate de 

consultant de investiţii şi de înscriere în Registrul C.N.V.M., în această calitate, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 23.03.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Teodorescu Bogdan-Gabriel, având Atestatul profesional nr.7/18.01.2010, în calitate de consultant 
de investiţii. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Teodorescu Bogdan-Gabriel în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR04CIPF/400025, în calitatea de 
consultant de investiţii. 
Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei decizii domnul Teodorescu Bogdan-Gabriel 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 domnului Teodorescu Bogdan-Gabriel şi va fi publicată în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 410 / 23.03.2010 
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.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) şi (3), art.(4) şi art.8 alin.(1), (2), (4) şi (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 

privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de 
servicii de investiţii financiare, 

analizând solicitarea domnului Habat Paul, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2693/29.01.2010, completată prin adresele 
nr.4990/22.02.2010 și nr.5111/22.02.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 23.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă deținerea în mod direct de către domnul HABAT PAUL a unei participaţii calificate de 25% din capitalul social şi 
din totalul drepturilor de vot ale societăţii de servicii de investiţii financiare H.B. INVEST S.A. cu sediul în Brașov, str. Jepilor nr.2, 
bl.A8, sc.C+D, mezanin, jud. Brașov. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Habat Paul. În cazul în care persoana anterior 
menţionată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare 
H.B. INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 
DECIZIA NR. 411 / 24.03.2010 

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 Atestatele C.N.V.M. nr.144/17.06.2003 şi nr.454/21.12.2004, 
având în vedere adresele Centrului de Pregătire Financiară Millenium înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7918/18.03.2010 şi 

nr.7919/18.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul „Agenţi pentru servicii de investiţii financiare” cod ASIF 02.2010, organizat de Centrul de Pregătire 
Financiară Millenium. Cursul se va desfăşura în perioada 19-23.04.2010 în Bucureşti, str. Econom Cezărescu nr.39A, sector 6 
(Intercollage). Examenul va avea loc în data de 24.04.2010 în aceeaşi locaţie. 
Art. 2. Se autorizează cursul „Personal al Compartimentului de control intern” cod CCI 02.2010, organizat de Centrul de Pregătire 
Financiară Millenium. Cursul se va desfăşura în perioada 19-23.04.2010 în Bucureşti, str. Econom Cezărescu nr.39A, sector 6 
(Intercollage). Examenul va avea loc în data de 24.04.2010 în aceeaşi locaţie. 
Art. 3. Comisia de examinare pentru cursurile menţionate la art.1 şi art.2 va avea următoarea componenţă: 

- Gabriel Rădulescu - preşedinte; 
- Adrian Nățoi - membru; 
- Mihai Radu - membru; 
- Vergil Popescu - membru supleant; 
- Doru-Puiu Tiberiu - membru supleant. 

Art. 4 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Centrul de Pregătire Financiară Millenium şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 412 / 25.03.2010 

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 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentința Civilă nr.454/26.11.2009 pronunțată în dosarul nr.1634/40/2007 de către Tribunalul Botoșani, 

prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. SCOALA DE SOFERI AUTOMOBILUL S.A. Botoşani şi radierea 
acesteia, 

având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. SCOALA DE SOFERI AUTOMOBILUL S.A. 
Botosani a fost radiată din Registrul Comerţului, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. SCOALA DE SOFERI AUTOMOBILUL S.A. 
Botoşani (CUI:610920) începând cu data de 30.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 413 / 25.03.2010 

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 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 
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, 
având în vedere Sentința Civilă nr.454/26.11.2009 pronunțată în dosarul nr.1634/40/2007 de către Tribunalul Botoșani, 

prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. SCOALA DE SOFERI AUTOMOBILUL S.A. Botoşani şi radierea 
acesteia, 

având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. SCOALA DE SOFERI AUTOMOBILUL S.A. 
Botosani a fost radiată din Registrul Comerţului, 

având în vedere Decizia nr.412/25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. SCOALA DE 
SOFERI AUTOMOBILUL S.A. Botoşani, 



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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. SCOALA DE SOFERI AUTOMOBILUL S.A. Botoşani 
(CUI:610920) începând cu data de 30.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 414 / 25.03.2010 

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 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentința Civilă nr.7841/COM/14.12.2009 pronunțată în dosarul nr.6/118/2000 de către Tribunalul 

Constanţa, prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa şi radierea acesteia, 
având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa a fost radiată 

din Registrul Comerţului, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa (CUI:6234353) 
începând cu data de 30.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 415 / 25.03.2010 

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, 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 
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, 
având în vedere Sentința Civilă nr.7841/COM/14.12.2009 pronunțată în dosarul nr.6/118/2000 de către Tribunalul 

Constanţa, prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa şi radierea acesteia, 
având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa a fost radiată 

din Registrul Comerţului, 
având în vedere Decizia nr.414 / 25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  

S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROZOOMED S.A. Constanţa (CUI:6234353) începând cu data 
de 30.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 416 / 25.03.2010 
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 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentința Civilă nr.436/12.11.2009 pronunțată în dosarul nr.4919/40/2007 de către Tribunalul Botoșani, 

prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. AGRICOM FRUMUSICA S.A. Botoşani şi radierea acesteia, 
având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. AGRICOM FRUMUSICA S.A. Botosani a fost 

radiată din Registrul Comerţului, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de S.C. 

AGRICOM FRUMUSICA S.A. Botoşani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGRICOM FRUMUSICA S.A. Botoşani 
(CUI:8181980) începând cu data de 30.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 



 
DECIZIA NR. 417 / 26.03.2010 

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, 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 
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, 
având în vedere Sentința Civilă nr.436/12.11.2009 pronunțată în dosarul nr.4919/40/2007 de către Tribunalul Botoșani, 

prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului S.C. AGRICOM FRUMUSICA S.A. Botoşani şi radierea acesteia, 
având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. AGRICOM FRUMUSICA S.A. Botosani a fost 

radiată din Registrul Comerţului, 
având în vedere Decizia nr.416 / 25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGRICOM 

FRUMUSICA S.A. Botoşani, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. AGRICOM FRUMUSICA S.A. Botoşani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGRICOM FRUMUSICA S.A. Botoşani (CUI:8181980) începând 
cu data de 30.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 418 / 25.03.2010 

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 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. LUCIS S.A. Buzău a fost radiată din  

Registrul Comerţului şi Sentinţa nr.87/21.01.2010 prin care Tribunalul Buzău a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea 
din Registrul Comerţului a S.C. LUCIS S.A. Buzău, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. LUCIS S.A. Buzău (CUI:1158247) începând cu 
data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 419 / 25.03.2010 

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 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, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. LUCIS S.A. Buzău a fost radiată din  

Registrul Comerţului şi Sentinţa nr.87/21.01.2010 prin care Tribunalul Buzău a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea 
din Registrul Comerţului a S.C. LUCIS S.A. Buzău, 

având în vedere Decizia nr.418/25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. LUCIS S.A. Buzău, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. LUCIS S.A. Buzău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. LUCIS S.A. Buzău (CUI:1158247) începând cu data de 
29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 420 / 25.03.2010 

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 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, 



în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AGROMEC SIBIOARA S.A. Constanţa a fost 

radiată din Registrul Comerţului şi Sentinţa nr.6799/06.11.2009 prin care Tribunalul CONSTANŢA a dispus închiderea procedurii 
insolvenţei şi radierea din Registrul Comerţului a S.C. AGROMEC SIBIOARA S.A. Constanţa, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC SIBIOARA S.A. Constanţa 
(CUI:2430322) începând cu data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 421 / 25.03.2010 

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 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, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AGROMEC SIBIOARA S.A. Constanţa a fost 

radiată din Registrul Comerţului şi Sentinţa nr.6799/06.11.2009 prin care Tribunalul CONSTANŢA a dispus închiderea procedurii 
insolvenţei şi radierea din Registrul Comerţului a S.C. AGROMEC SIBIOARA S.A. Constanţa. 

având în vedere Decizia nr.420/25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
SIBIOARA S.A. Constanţa, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC SIBIOARA S.A. Constanţa (CUI:2430322) începând 
cu data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 422 / 25.03.2010 

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, 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. CONINTEX S.A. Popeşti-Leordeni se află în 

lichidare, precum şi Hotărârea AGEA din data de 04.09.2009 de dizolvare voluntară, lichidare şi de numire a lichidatorului acestei 
societăţi, publicată în Monitorul Oficial nr.5603/28.10.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.50761/12.10.2009, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. CONINTEX S.A. Popeşti-Leordeni (CUI:361315) 
începând cu data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 423 / 25.03.2010 

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 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, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. CONINTEX S.A. Popeşti-Leordeni se află în 

lichidare, precum şi Hotărârea AGEA din data de 04.09.2009 de dizolvare voluntară, lichidare şi de numire a lichidatorului acestei 
societăţi, publicată în Monitorul Oficial nr.5603/28.10.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.50761/12.10.2009, 

având în vedere Decizia nr.422/25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. CONINTEX S.A. 
Popeşti-Leordeni, 

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



DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. CONINTEX S.A. Popeşti-Leordeni (CUI:361315) începând cu 
data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 424 / 25.03.2010 

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, 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
conform informațiilor furnizate de către site-ul ONRC, S.C. AGROMEC S.A. Teliuc se află în lichidare, 
conform Sentinţei nr.1065/CA/2009 - şedinţa publică din 10.06.2009 a Tribunalului Hunedoara, dosar nr.3809/97/2007 s-a 

dispus dizolvarea societăţii S.C. AGROMEC S.A. Teliuc, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru nemajorarea 
capitalului social la nivelul de 90.000 de lei în condiţiile legii, 

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6788/09.03.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara, a transmis  
Certificatul de Înregistrare Mențiuni nr.54541/02.11.2009 prin care s-a înregistrat Încheierea nr.11136/2009 pronunțată de 
judecătorul delegat la ORC, prin care a fost numit lichidator ELCRIS IPURL, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC S.A. Teliuc (CUI:3191363) începând 
cu data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 425 / 25.03.2010 

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, 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, 
conform informațiilor furnizate de către site-ul ONRC, S.C. AGROMEC S.A. Teliuc se află în lichidare, 
conform Sentinţei nr.1065/CA/2009 - şedinţa publică din 10.06.2009 a Tribunalului Hunedoara, dosar nr.3809/97/2007 s-a 

dispus dizolvarea societăţii S.C. AGROMEC S.A. Teliuc, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru nemajorarea 
capitalului social la nivelul de 90.000 de lei în condiţiile legii, 

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6788/09.03.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara, a transmis Certificatul 
de Înregistrare Mențiuni nr.54541/02.11.2009 prin care s-a înregistrat Încheierea nr.11136/2009 pronunțată de judecătorul delegat la 
ORC, prin care a fost numit lichidator ELCRIS IPURL, 

având în vedere Decizia nr.424/25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC S.A. 
Teliuc, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC S.A. Teliuc (CUI:3191363) începând cu data de 
29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 426 / 25.03.2010 

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 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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. NOVA S.A. Horezu a fost radiată din  

Registrul Comerțului, 
având în vedere Sentința nr.63/C/13.01.2010, Tribunalul Vâlcea a dispus închiderea procedurii falimentului și radierea din 

Registrul Comerțului a S.C. NOVA S.A. Horezu, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. NOVA S.A. Horezu, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. NOVA S.A. Horezu (CUI:1489550) începând cu 
data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 427 / 25.03.2010 

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 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, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. NOVA S.A. Horezu a fost radiată din  

Registrul Comerțului, 
având în vedere Sentința nr.63/C/13.01.2010, Tribunalul Vâlcea a dispus închiderea procedurii falimentului și radierea din 

Registrul Comerțului a S.C. NOVA S.A. Horezu, 
având în vedere Decizia nr.426/25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. NOVA S.A. 

Horezu, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. NOVA S.A. Horezu, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. NOVA S.A. Horezu (CUI:1489550) începând cu data de 
29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 428 / 25.03.2010 
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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Încheierea nr.1566/07.09.2006 a judecătorului delegat de pe lângă Tribunalul Giurgiu prin care s-a dispus 

înregistrarea la ORC a menţiunii privind numirea lichidatorului la S.C. AGROMEC DOBRENI S.A. Giurgiu, 
având în vedere informaţiile furnizate de ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC DOBRENI S.A. Giurgiu se află în 

lichidare, 
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. AGROMEC DOBRENI S.A. Giurgiu”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC DOBRENI S.A. Giurgiu (CUI:8174568) 
începând cu data de 26.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 429 / 25.03.2010 
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 Încheierea nr.1566/07.09.2006 a judecătorului delegat de pe lângă Tribunalul Giurgiu prin care s-a dispus 

înregistrarea la ORC a menţiunii privind numirea lichidatorului la S.C. AGROMEC DOBRENI S.A. Giurgiu, 
având în vedere informaţiile furnizate de ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC DOBRENI S.A. Giurgiu se află în 

lichidare, 
având în vedere Decizia nr.428/25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 

DOBRENI S.A. Giurgiu, 
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. AGROMEC DOBRENI S.A. Giurgiu”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC DOBRENI S.A. Giurgiu (CUI:8174568) începând cu 
data de 26.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 



 
DECIZIA NR. 430 / 25.03.2010 

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, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) şi art.58 alin.(7) 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, 
în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6716/09.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., 
acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.398/29.02.2008 dnei Liana Nicoleta BADEA. 
Art.2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400325 care atestă înscrierea dnei Liana Nicoleta BADEA 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 431 / 25.03.2010 

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, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) şi art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.33, art.34 alin.(1) şi 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, 
ţinând cont de prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6716/09.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează dna. Ana-Irina RACOLŢA-TENDEL în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al  
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea dnei Ana-Irina RACOLŢA-TENDEL în Registrul C.N.V.M., cu nr.PFR13RCCI/400463 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordată 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 către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 432 / 25.03.2010 

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.13 alin.(1) lit. a) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
având în vedere cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. Bucureşti înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.6690/08.03.2010, completată prin adresa nr.6878/10.03.2010, 
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 IEBA TRUST S.A.,  
ca urmare a majorării capitalului social de la 11.041.050 de lei la 11.407.650 de lei în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA din 
data de 29.01.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST 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 majorării capitalului social, precizată 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 IEBA TRUST S.A. şi 
se va publica în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 433 / 25.03.2010 

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 conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
în temeiul 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., 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.5628/26.02.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii 
de investiţii financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.4, jud. Dolj: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Staicu Mirela Patricia 35/18.03.2010 
2. Untaru Titica 36/18.03.2010 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanelor menţionate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agenți pentru servicii de investiţii 
financiare, după cum urmează: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Staicu Mirela Patricia PFR02ASIF/162308 
2. Untaru Titica PFR02ASIF/252309 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare OLTENIA GRUP INVEST 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 aceștia şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
OLTENIA GRUP INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 434 / 25.03.2010 

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.1306/26.08.200, 
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.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, 
potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.11223/31.03.2009, completată prin adresa nr.11544/01.04.2009, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agent pentru servicii de investiţii financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane autorizate 
în numele societăţii de servicii de investiţii financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, str. Mihai 
Viteazu nr.4, jud. Dolj: 

- IVANOVICI ILEANA - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1576/12.07.2006 poz. 1; 
- BĂDÎRCEA CONSTANTIN - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1576/12.07.2006 poz. 4; 
- MARICA AMALIA VETUȚA - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1576/12.07.2006 poz. 5. 

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrările reprezentând înscrierea următoarelor persoane în calitatea de agenţi pentru 
servicii de investiții financiare, autorizaţi în numele societăţii de servicii de investiţii financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A.: 



- IVANOVICI ILEANA - înscrisă în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/161036; 
- BĂDÎRCEA CONSTANTIN - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/161039; 
- MARICA AMALIA VETUȚA - înscrisă în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/161040. 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIE NR. 435 / 25.03.2010 

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, 
în temeiul art.62 şi art.63 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prevederilor art.32 - 34 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, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. transmisă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6232/18.12.2008 și 

nr.6740/09.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul STOIAN NICOLAE în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al  
S.I.F. OLTENIA S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului STOIAN NICOLAE în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/160462, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al S.I.F. OLTENIA S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.I.F. OLTENIA S.A. şi va fi publicată în Buletinul electronic al 
C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 436 / 25.03.2010 

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 CONFIDENT INVEST BUCUREŞTI S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.2629/28.01.2010, completată prin adresele nr.2923/01.02.2010, nr.5234/23.02.2010 şi nr.7546/16.03.2010, 
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 CONFIDENT INVEST 
BUCUREŞTI S.A. ca urmare a modificării componenţei conducerii societăţii, prin numirea domnului Mircioiu Vlad Mihail în locul 
domnului Barbu Rosoiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 14.01.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare CONFIDENT INVEST BUCUREŞTI 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  
CONFIDENT INVEST BUCUREŞTI S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 437 / 25.03.2010 

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.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.60F/12.02.2010 pronunţată de către Tribunalul Ialomița în  
Dosarul nr.1758/98/2009, prin care împotriva debitoarei S.C. AGROMEC COSIMBEȘTI S.A. Ialomița s-a deschis procedura 
falimentului şi se numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de AGROMEC COSIMBEȘTI S.A. Ialomița (CUI:2070240) 
începând cu data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 438 / 25.03.2010 

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, precum 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.60F/12.02.2010 pronunţată de către Tribunalul Ialomița în  

Dosarul nr.1758/98/2009, prin care împotriva debitoarei S.C. AGROMEC COSIMBEȘTI S.A. Ialomița s-a deschis procedura 
falimentului şi se numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.437/25.03.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
COSIMBEȘTI S.A. Ialomița, 

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

DECIZIE 
Art.1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC COSIMBEȘTI S.A. Ialomița (CUI:2070240) începând 
cu data de 29.03.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 439 / 25.03.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 art.(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 art.173 alin.(1) şi art.205 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 şi nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7879/18.03.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

25.03.2010, 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 Tractorul Cuza Vodă S.A. iniţiată de către 
Vlăsceanu Vasile, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 200.851 de acţiuni, reprezentând 62,2238% din capitalul social; 
- valoare nominala: 0,5 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 4,28 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 06.04.2010-17.05.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca; 
- 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 Tractorul Cuza Vodă 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 prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, republicat, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
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. Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 



DECIZIA NR. 440 / 25.03.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi 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 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMEC PECIU NOU S.A. Timiș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA 

din data de 12.10.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr.5599/28.10.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.63193/20.10.2009, 

având în vedere Atestatul nr.52/25.03.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.63193/20.10.2009, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 25.03.2010,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC PECIU NOU S.A. Timiș (CUI:1808315) 
începând cu data de 29.03.2010. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 47 / 23.03.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(3) 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 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. ROMANA MED S.A. Alba Iulia şi de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Alba a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 10.08.2002 privind transformarea în societate de tip 
închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2384/13.11.2002 şi înregistrată la ORC prin  
CIM nr.12483/03.10.2002, 

ca urmare a Notei privind radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de S.C. ROMANA MED S.A. Alba Iulia,  
s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.12483/03.10.2002 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Alba Iulia menţiunea referitoare la Hotărârea A.G.E.A. din data de 10.08.2002 a S.C. ROMANA MED S.A. Alba Iulia 
privind transformarea în societate de tip închis şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2384/13.11.2002. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ATESTAT NR. 48 / 23.03.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(3) 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 Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.50/06.10.2009 prin care s-a aprobat anunţul prin care S.C. BALNEOTUR S.R.L. 

Călimănești şi-a exprimat intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor S.C. CĂLIMĂNEȘTI CĂCIULATA S.A. 
Călimănești, 

ca urmare a adresei SSIF ACTIVE INTERNAȚIONAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6285/04.03.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinţei din data de 

23.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acţionarilor S.C. CĂLIMĂNESTI 
CĂCIULATA S.A. Călimănești în conformitate cu dispoziţiile art.206 din Legea nr.297/2004. 
Art. 2. Acţionarii care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor pe care le deţin la S.C. CĂLIMĂNESTI CĂCIULATA S.A. 
Călimănești vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 0,48 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul 
colector deschis de S.C. BALNEOTUR S.R.L. în favoarea acestora la CEC BANK S.A., sucursala Râmnicu Vâlcea. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 49 / 23.03.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(3) 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, 

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.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 



ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.8 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile 

aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare, 
analizând solicitarea doamnei Habat Saveta, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2693/29.01.2010, completată prin adresele 

nr.4990/22.02.2010 și nr.5111/22.02.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 23.03.2010, 

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

Art. 1. C.N.V.M. a luat act de informațiile furnizate prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2693/29.01.2010, completată prin 
adresele nr.4990/22.02.2010 și nr.5111/22.02.2010 referitoare la experiența și pregătirea profesională a dnei Habat Saveta, precum 
și de declarația acesteia că nu intenționează să exercite o influență mai mare decât îi dă dreptul nivelul de 25% deținut și nu 
intenționează să se implice efectiv în conducerea activității societății. 
Art. 2. Doamna Habat Saveta poate deține în mod direct, pe o perioadă de 6 luni, participaţia calificată de 25% din capitalul social şi 
din totalul drepturilor de vot ale societăţii de servicii de investiţii financiare H.B. INVEST S.A. Brașov. La data expirării perioadei 
menționate, C.N.V.M. va efectua o nouă evaluare. 
Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia doamnei Habat Saveta. În cazul în care persoana anterior 
menţionată nu poate fi contactată, prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării lui societății de servicii de investiții financiare 
H.B. INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
Atestate privind recunoaşterea experienţei profesionale emise de Direcţia Autorizare  

din cadrul Direcţiei Generale Autorizare Reglementare 
 

Nr. şi data atestatului Nume şi prenume Calitate 
50/23.03.2010 dl Aleman Ioan reprezentant al CCI 

 
ATESTAT NR. 51 / 25.03.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi art.9 alin.(3) 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, 

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 măsurile asiguratorii dispuse de către C.N.V.M. în perioada 09.07.2008-23.03.2010 asupra conturilor în 

care se află disponibilităţile clienţilor S.C. MOBINVEST S.A. Oradea, 
luând în considerare informațiile primite la C.N.V.M. la data de 15.03.2010, potrivit căreia asupra conturilor de 

disponibilități bancare ale S.C. MOBINVEST S.A. 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, sunt înființate popriri de către DIICOT, Administrația 
Finanțelor Publice Oradea, BEJ Pușcaș Eugen, BEJ Bucurean Ioan, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 
23.03.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de situația de fapt privind indisponibilizarea conturilor de disponibilități ale S.C. MOBINVEST S.A. Oradea și 
constată că, începând cu data de 24.03.2010, măsurile asiguratorii de blocare a conturilor de către C.N.V.M. nu se mai impun. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi transmis S.C. MOBINVEST S.A. Oradea, S.C. BVB S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., B.N.R. 
(în scopul informării instituţiilor de credit autorizate), B.C.R. - Agenţia Republicii - Oradea, BANCA TRANSILVANIA - sucursala 
Oradea, S.C. BMFMS S.A. și S.C. CRC S.A. 
Art. 3. Prezentul act intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul şi pe website-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 52 / 25.03.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(3) 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 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMEC PECIU NOU S.A. Timiș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA 

din data de 12.10.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr.5599/28.10.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.63193/20.10.2009, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 25.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 



Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.63193/20.10.2009 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Timiş menţiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 12.10.2009 a S.C. AGROMEC PECIU NOU S.A. Timiș privind 
retragerea valorilor mobiliare ale societăţii de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.5599/28.10.2009. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 


