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ORDONANŢA NR. 156 / 08.04.2010 
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: 

- domnul Titu Mihai a depăşit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. DELTALACT S.A. Tulcea ca urmare a unei tranzacţii 
realizate pe piaţa de capital în data de 20.10.2009; 

- în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 domnul Titu Mihai avea obligaţia derulării unei oferte publice de 
preluare; 

- prin Decizia C.N.V.M. nr.1647/25.11.2009 s-a dispus ca preţul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. DELTALACT S.A. Tulcea să fie stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. 
nr.1/2006, de către un evaluator independent; 

- domnul Titu Mihai nu a respectat termenul stipulat în cadrul Deciziei C.N.V.M. nr.1647/25.11.2009 pentru depunerea raportului de 
evaluare în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii actului individual, 

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 către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinţei din data de 
08.04.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu avertisment domnul Titu Mihai, în calitate de acţionar al S.C. DELTALACT S.A. Tulcea (CUI:2646564). 
Art. 2. Domnul Titu Mihai are obligaţia ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, să depună raportul de 
evaluare aferent determinării preţului în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. DELTALACT S.A. Tulcea solicitat prin 
Decizia C.N.V.M. nr.1647/25.11.2009. 
Art. 3. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.2 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, domnul Titu Mihai 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 și 50.000 de lei). 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Titu Mihai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
S.C. DELTALACT S.A. Tulcea cu sediul în str. Prislav nr.164, Tulcea, jud. Tulcea și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei domnului Titu Mihai, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate 
fi contactată, la data comunicării ei către S.C. DELTALACT S.A. Tulcea. În situaţia în care prezenta ordonanță nu este recepţionată 
de către destinatarul acesteia, termenul anterior menţionat va fi calculat de la data publicării acesteia în Buletinul electronic al 
C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 157 / 09.04.2010 

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 12.04.2010. 
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. 464 / 01.04.2010 

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

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.21, art.22, art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind 

serviciile de investiţii financiare, 
în temeiul art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A.  

Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7442/15.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Groza Tudorel-Claudiu.având Atestatul profesional nr.37/18.03.2010, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social 
situat în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.119, jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Groza Tudorel-Claudiu în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/260749 în calitate de agent 
delegat. 
Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. - Cluj-Napoca are obligaţia să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE 
BROKER S.A. - Cluj-Napoca şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 465 / 01.04.2010 

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

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

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

nr.5185/23.02.2010, completată prin adresele nr.5585/25.02.2010, nr.8433/23.03.2010 şi nr.8896/26.03.2010, 
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 NOVA INVEST S.A. ca 
urmare a desfiinţării sediului secundar (agenţie) din Oradea, str.Henrik Ibsen nr.88, jud. Bihor autorizat prin Decizia C.N.V.M. 
nr.930/11.06.2009. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 



 

funcţionare menţionată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. 
şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 466 / 01.04.2010 

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 IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.5806/01.03.2010, completată prin adresa nr.9447/30.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii 
de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Molnăr Octavian 3121/03.06.2006 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menţionate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Molnăr Octavian PFR02ASIF/022312 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST 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 acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
IFB FINWEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 467 / 02.04.2010 

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.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere 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, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.6157/03.03.2010, completată prin adresa nr.9546/31.03.2010, 
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 ESTINVEST S.A.  
ca urmare a înfiinţării următorului sediu secundar (agenţie): 

- Sibiu, str. Școala de Înot, bl.5A, sc.B, ap.13, parter, jud. Sibiu. 
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 modificărilor 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 sediilor secundare pe 
toată durata de funcţionare a acestora 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 acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
ESTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 

 
DECIZIA NR. 468 / 02.04.2010 

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, modificată şi 
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 Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.6 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.art.1 alin.(2) şi art.13 alin.(1) lit. c) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. Bucureşti de autorizare a 

modificării autorizaţiei de funcţionare ca urmare a modificării structurii acţionariatului înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3177/03.02.2010, 
completată prin adresele nr.6032/02.03.2010 şi nr.7379/15.03.2010, 

având în vedere Deciziile C.N.V.M. nr.1690/08.12.2009, nr.1691/08.12.2009 şi 1692/08.12.2009, 
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  
INTERCAPITAL INVEST S.A. ca urmare a modificării structurii acţionariatului. 
Art. 2. Structura acţionariatului societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. autorizată la data prezentei 
decizii este următoarea: 
 

Nr. crt. Nume şi prenume / denumire acţionar Participarea la capitalul social al SSIF 
1. Horia Dragoș Manda 37,75% 
2. Ionel Klipper 25,16% 
4. Voicu Eugen Gheorghe 24,59% 
5. Sandu Cristinel Neculai 5,24% 
6. Alţi acţionari care nu deţin participaţii calificate 7,26% 
 Total 100,00% 

 

Art. 3. Domnii Horia Manda Dragoş, Ionel Klipper şi Sandu Cristinel Neculai au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. documentele 
justificative care să ateste efectuarea plăţilor conform contractelor de cesiune acţiuni încheiate în data de 27.01.2010. 
Art. 4. În cazul în care domnii Horia Manda Dragoş, Ionel Klipper şi Sandu Cristinel Neculai nu transmit documentele prevăzute la 
art.3, C.N.V.M. va dispune măsurile care se impun. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
INTERCAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 469 / 02.04.2010 

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.1306/26.90.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

serviciile de investiţii financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiţii financiare HTI Valori Mobiliare S.A. prin adresele 

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6101/02.03.2010, nr.6102/02.03.2010, nr.6198/03.03.2010 şi nr.8299/22.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIA 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată de C.N.V.M. în numele societăţii de servicii de 
investiţii financiare HTI VALORI MOBILIARE S.A., pentru următoarele persoane: 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Decizie de autorizare C.N.V.M. 
1. Georgescu Ruxandra Daniela 523/18.03.2008 
2. Micu Mihai 1092/11.05.2006 poz. 2 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numerele reprezentând înregistrarea persoanelor menţionate în tabelul de mai jos,  
în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare: 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Registrul C.N.V.M. 
1. Georgescu Ruxandra Daniela PFR02ASIF/401915 
2. Micu Mihai PFR02ASIF/150768 

 



 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 470 / 02.04.2010 

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.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

serviciile de investiţii financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare NBG Securities Romania S.A. prin 

adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.5356/24.02.2010 şi nr.8634/24.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată de C.N.V.M. doamnei Gabriela-Alina NACU,  
în numele societăţii de servicii de investiţii financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. prin Decizia nr.416/06.03.2008. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR02ASIF/401896 reprezentând înregistrarea doamnei Gabriela-Alina NACU,  
în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
NBG SECURITIES ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 471 / 02.04.2010 

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.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

serviciile de investiţii financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de Credit Europe Bank (Romania) S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.6831/09.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată de C.N.V.M. doamnei OPRIŞAN Marilena,  
în numele CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. prin Decizia nr.1564/04.11.2009. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/282262, reprezentând înregistrarea doamnei OPRIŞAN Marilena,  
în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 472 / 02.04.2010 

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

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

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

privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.8777/25.03.2010, completată prin adresa nr.8901/26.03.2010, 



 

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

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a doamnei Bene Ibolya, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.227/20.02.2007 poz. 2, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat 
în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/190630, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de 
agent delegat a doamnei Bene Ibolya. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
BT SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 473 / 02.04.2010 

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.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

serviciile de investiţii financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare Delta Valori Mobiliare (DVM) S.A. prin 

adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7453/15.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată de C.N.V.M. domnului VLADONE Victor,  
în numele societăţii de servicii de investiţii financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A., prin Decizia nr.2288/08.12.2008. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR02ASIF/402146 reprezentând înregistrarea domnului VLADONE Victor, în calitate 
de agent pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 474 / 02.04.2010 

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

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

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

privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.525/24.03.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9117/29.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a doamnei Truţa Oana-Valentina, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.715/10.04.2008 poz.1, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter şi corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/121967, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare a doamnei Truţa Oana-Valentina. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 475 / 02.04.2010 

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.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
conform prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiţii financiare  

HTI VALORI MOBILIARE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32822/11.09.2008, completată prin adresa nr.33006/14.09.2009, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul IVAN Bogdan Cosmin având Atestatul profesional nr.2368/21.01.2006, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare HTI VALORI MOBILARE S.A. cu sediul social 
situat în Bucureşti, str. Traian nr.103, et.3, biroul 3, sector 2. 
Art. 2. Persoana menţionată la art.1 se înscrie în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402313, în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare HTI VALORI MOBILIARE S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul Public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
HTI VALORI MOBILIARE S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 476 / 02.04.2010 

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 ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.6158/03.03.2010, completată prin adresa nr.9546/31.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii 
de investiţii financiare ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focşani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Cotârlea Adriana Maria 176/02.04.2007 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menţionate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Cotârlea Adriana Maria PFR02ASIF/322325 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
ESTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 477 / 02.04.2010 

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 cererile societăţii ALPHA BANK ROMANIA S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6357/04.03.2010, 

nr.6359/04.03.2010, nr.6361/04.03.2010, nr.6363/04.03.2010, nr.6365/04.03.2010, nr.6367/04.03.2010, nr.6369/04.03.2010, 
nr.6371/04.03.2010, nr.6373/04.03.2010, nr.6375/04.03.2010, nr.7966/18.03.2010 și nr.9697/01.04.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitatea de agenţi pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii  
ALPHA BANK ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, Calea Dorobanților nr.237B, sector 1: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Ilinca Constantin 22/10.03.2010 
2. Meșter Andra Iulia 23/10.03.2010 
3. Rădulescu Ioana Andreea 24/10.03.2010 
4. Constantin Ciprian Bogdan 25/10.03.2010 
5. Popescu Corina Alexandra 26/10.03.2010 
6. Badea Raluca Diana 27/10.03.2010 
7. Gancea Dumitru Cristian 28/10.03.2010 
8. Georgescu Adina Iuliana 29/10.03.2010 
9. Lazariu Prunduș George Vladimir 30/10.03.2010 
10. Popa Nicoleta Monica 31/10.03.2010 
11. Toyas Spyridon 40/25.03.2010 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Ilinca Constantin PFR02ASIF/402314 
2. Meșter Andra Iulia PFR02ASIF/402315 
3. Rădulescu Ioana Andreea PFR02ASIF/402316 
4. Constantin Ciprian Bogdan PFR02ASIF/402317 
5. Popescu Corina Alexandra PFR02ASIF/402318 
6. Badea Raluca Diana PFR02ASIF/402319 
7. Gancea Dumitru Cristian PFR02ASIF/402320 
8. Georgescu Adina Iuliana PFR02ASIF/402321 
9. Lazariu Prunduș George Vladimir PFR02ASIF/402322 
10. Popa Nicoleta Monica PFR02ASIF/402323 
11. Toyas Spyridon PFR02ASIF/402324 

 

Art. 3. Societatea ALPHA BANK ROMANIA 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 aceştia şi 
societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii ALPHA BANK ROMANIA S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 478 / 07.04.2010 

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.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
conform prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiţii financiare  

DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7452/15.03.2010, completată prin adresa 
nr.8869/25.03.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează doamna Bleotu Mihaela Daniela, având Atestatul profesional nr.1824/16.11.2005 în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.  
cu sediul social situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr.7, corp A, et.4, sector 6. 
Art. 2. Persoana menţionată la art.1 se înscrie în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402326, în calitate de agent pentru 



 

servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul Public al C.N.V.M. cel târziu la data 
încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 479 / 08.04.2010 

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.702/12.04.2007 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin în  

Dosarul nr.6748/COM/2005, prin care împotriva debitoarei S.C. AGROMEC EFTIMIE MURGU S.A. Caraș-Severin 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 EFTIMIE MURGU S.A. Caraș-Severin, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de AGROMEC EFTIMIE MURGU S.A. Caraș-Severin 
(CUI:10268656) începând cu data de 09.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 480 / 08.04.2010 

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.702/12.04.2007 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin în  

Dosarul nr.6748/COM/2005, prin care împotriva debitoarei S.C. AGROMEC EFTIMIE MURGU S.A. Caraș-Severin s-a deschis 
procedura falimentului şi se numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.479/08.04.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
S.C. AGROMEC EFTIMIE MURGU S.A. Caraș-Severin, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. AGROMEC EFTIMIE MURGU S.A. Caraș-Severin, 

s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC EFTIMIE MURGU S.A. Caraș-Severin 
(CUI:10268656) începând cu data de 09.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 481 / 08.04.2010 

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

în temeiul articolelor 173 alin.(1) şi 183 alin.(3) lit. a) pct.3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.15 alin.(1) lit. a) pct.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei S.S.I.F. ACTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7963/18.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din data de 

08.04.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat de ofertă secundară de vânzare de acţiuni deţinute de SIF TRANSILVANIA S.A. la  
S.C. SIRETUL S.A. Pașcani având următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 17.116.533 de acţiuni; 



 

- valoare nominală: 0,1 lei/acţiune; 
- preţul de vânzare este de 0,1850 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 21.04.2010-15.09.2010; 
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. ACTINVEST S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul S.S.I.F. ACTINVEST S.A. 

Art. 2. Oferta se va derula prin intermediul S.S.I.F. ACTINVEST S.A. Braşov. Nu se acceptă subscrieri decât pentru întregul pachet 
de acţiuni, obiect al ofertei. Alocarea se face în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă. 

Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei S.S.I.F. ACTINVEST S.A. Braşov. 
Art. 3. Orice modificări ale prospectului de ofertă de vânzare vor putea fi depuse la C.N.V.M., în vederea aprobării lor, cu cel puţin  
7 zile lucrătoare înainte de închiderea ofertei. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzute la art.6 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
Art. 5. Prezentul act individual va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 482 / 08.04.2010 

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.08.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza art.2 şi art.3 ale Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.2/04.04.2007, 
având în vedere solicitarea Societăţii de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.9613/31.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.04.2010, 

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

Art. 1. Primul paragraf al art.49 şi al art.53 din Anexa la Decizia C.N.V.M. nr.142/28.01.2010, se modifică şi va avea conţinutul 
prevăzut în forma cuprinsă în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia  
Invest S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. (exclusiv anexa). 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 484 / 09.04.2010 

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, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare TARGET CAPITAL S.A. Cluj-Napoca, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9131/29.03.2010, 
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 TARGET CAPITAL S.A. 
Cluj-Napoca ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) situat în Oradea, str. C.A. Rosetti nr.1, jud. Bihor şi autorizat de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.722/06.05.2009. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare TARGET CAPITAL S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia certificatului 
de înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 
funcţionare menţionată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
TARGET CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 485 / 09.04.2010 

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.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 



 

având în vedere 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, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare TARGET CAPITAL S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.9132/29.03.2010, 
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 TARGET CAPITAL S.A. 
Cluj-Napoca ca urmare a înfiinţării unui sediu secundar (agenţie) situat în Oradea, str. Parcul Traian nr.25, jud. Bihor. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare TARGET CAPITAL 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 
modificărilor 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 sediilor secundare pe 
toată durata de funcţionare a acestora 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 către societatea de servicii de investiţii financiare TARGET CAPITAL 
S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 486 / 09.04.2010 

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 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 informaţiile furnizate de ONRC din care reiese faptul că S.C. AGROPAL S.A. Botoşani se află în lichidare, 
având în vedere Sentinţa nr.109/13.01.2006 pronunţată de Tribunalul Botoşani, în dosarul 305/11.01.2006, prin care s-a 

dispus înregistrarea la ORC a menţiunii privind numirea lichidatorului la S.C. AGROPAL 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. AGROPAL 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. AGROPAL S.A. Botoşani (CUI:9362829) începând 
cu data de 14.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 487 / 09.04.2010 

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 informaţiile furnizate de ONRC din care reiese faptul că S.C. AGROPAL S.A. Botoşani se află în lichidare, 
având în vedere Sentinţa nr.109/13.01.2006 pronunţată de Tribunalul Botoşani, în dosarul nr.305/11.01.2006, prin care s-a 

dispus înregistrarea la ORC a menţiunii privind numirea lichidatorului la S.C. AGROPAL S.A. Botoşani, 
având în vedere Decizia nr.486/09.04.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROPAL 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. AGROPAL S.A. Botoşani”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROPAL S.A. Botoşani (CUI:9362829) începând cu data de 
14.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 488 / 09.04.2010 

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 MĂTĂSARU MOGOŞANI S.A. 
Dâmboviţa se află în lichidare, 

având în vedere Încheierea nr.210/19.01.2005, prin care Tribunalul Dâmboviţa a constatat dizolvarea de drept a  
S.C. AGROMEC MĂTĂSARU MOGOŞANI S.A. Dâmboviţa, precum şi Încheierile judecătorului delegat nr.1238/22.03.2006 şi 
nr.3766/02.06.2006, prin care a fost înregistrată în registrul comerţului numirea lichidatorului acestei societăţi comerciale, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC MĂTĂSARU MOGOŞANI S.A. 
Dâmboviţa (CUI:9603846) începând cu data de 13.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 489 / 09.04.2010 

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 MĂTĂSARU MOGOŞANI S.A. 

Dâmboviţa se află în lichidare, 
având în vedere Încheierea nr.210/19.01.2005, prin care Tribunalul Dâmboviţa a constatat dizolvarea de drept a  

S.C. AGROMEC MĂTĂSARU MOGOŞANI S.A. Dâmboviţa, precum şi Încheierile judecătorului delegat nr.1238/22.03.2006 şi 
nr.3766/02.06.2006, prin care a fost înregistrată în registrul comerţului numirea lichidatorului acestei societăţi comerciale, 

având în vedere Decizia nr.488/09.04.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
MĂTĂSARU MOGOŞANI S.A. Dâmboviţa, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC MĂTĂSARU MOGOŞANI S.A. Dâmboviţa 
(CUI:9603846) începând cu data de 13.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 490 / 09.04.2009 

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.87 alin.(4) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. SACOMET S.A. Horezu a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

22.03.2003 privind transformarea în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.455/24.02.2010 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.3784/17.02.2010, 

având în vedere Atestatul nr.63/09.04.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.3784/17.02.2010, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. SACOMET 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. SACOMET S.A. Horezu (CUI:6764767) începând 
cu data de 16.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 491 / 09.04.2010 

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.87 alin.(4) lit. b) şi 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. SACOMET S.A. Horezu a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

22.03.2003 privind transformarea în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 



 

nr.455/24.02.2010 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.3784/17.02.2010, 
având în vedere Atestatul nr.63/09.04.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.3784/17.02.2010, 
având în vedere Decizia nr.490/09.04.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  

S.C. SACOMET 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. SACOMET 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. SACOMET S.A. Horezu (CUI:6764767) începând cu data de 
16.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ATESTAT NR. 61 / 02.04.2010 

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, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare 

transmise la C.N.V.M. de către autorităţile competente din state membre, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe ale firmelor de investiţii autorizate de 
autorităţile competente din statele membre, înscrise în Registrul C.N.V.M, astfel cum sunt prevăzute în anexă, parte integrantă a 
prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.61/02.04.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresa 
Servicii şi activităţi de investiţii 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
şi modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Nasdaq Omx Europe 
Limited 

PJM01FISMGBR0612 
131 Finsbury Pavement, 
Londra, EC2A 1NT 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), h) 

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Vestra Wealth LLP PJM01FISMGBR0155 
14 Cornhill, Londra,  
EC3V 3NR 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și 
lit. B - a), e) 

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Winton Capital 
Management Limited 

PJM01FISMGBR0594 
1A St Mary Abbot s Place, 
Londra, W8 6LS 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e) și  
lit. B - e) 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

ATESTAT NR. 62 / 02.04.2010 
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, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare transmise la C.N.V.M. de către autorităţile competente din state membre, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiţii autorizate de autorităţile competente din statele 
membre, prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 



 

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.62/02.04.2010 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresa 
Servicii şi activităţi de investiţii 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
şi modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Dinosaur Securities 
(UK) LTD 

PJM01FISMGBR0942 
3rd Floor, 35-39, Moorgate, 
Londra, EC2R 6BT 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) 

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Green Ash  
Partners LLP 

PJM01FISMGBR0943 
18b Charles Street, Londra, 
W1J 5DU 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) 

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Ridley Park Capital LLP PJM01FISMGBR0944 
Brookfield House, 44 Davies 
Street, Londra, W1K 5JA 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și  
lit. B - c), e) 

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Brains Inc Limited PJM01FISMGBR0945 
1st Floor, 10 Throgmorton 
Avenue, Londra, EC2N 2DL 

Art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) și  
lit. B - c), e) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

ATESTAT NR. 63 / 09.04.2010 
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 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, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.87 alin.(4) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. SACOMET S.A. Horezu a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

22.03.2003 privind transformarea în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.455/24.02.2010 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.3784/17.02.2010, 

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

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.3784/17.02.2010 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Vâlcea menţiunea referitoare la Hotărârea A.G.E.A. din data de 22.03.2003 a S.C. SACOMET S.A. Horezu privind 
transformarea în societate de tip închis şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.455/24.02.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ATESTAT NR. 64 / 09.04.2010 

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, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare 

transmise la C.N.V.M. de către autorităţile competente din state membre, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții ale firmei de investiții PIONEER GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 
autorizată de IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITY, înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresa 
Servicii şi activităţi de investiţii 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
şi modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Irish Financial Services 
Regulatory Authority 

Pioneer Global 
Investments Limited 

PJM01FISMIRL0687 
1 George’s Quay Plaza, 
George’s Quay, Dublin, Irlanda 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 65 / 09.04.2010 
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, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 



 

în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare transmise la C.N.V.M. de către autorităţile competente din state membre, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiţii autorizate de autorităţile competente din statele 
membre, prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.65/09.04.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresa 
Servicii şi activităţi de investiţii 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
şi modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Financial Services 
Authority Uk (FSA) 

Affiliated Managers 
Group Limited 

PJM01FISMGBR0946 
17 Old Park Lane W1K 1QT, 
Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a) 

2. 
Financial Services 
Authority Uk (FSA) 

BDO Investment 
Management LTD 

PJM01FISMGBR0947 
55 Baker Street, W1U 7EU, 
Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e) şi  
lit. B - a), d), e) 

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Charcot Capital 
(UK) LLP 

PJM01FISMGBR0948 
45 Clarges Street, W1J 7EP, 
Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) şi  
lit. B - c), e) 

4. 
Financial Services 
Authority UK(FSA) 

Corsair Capital LLP PJM01FISMGBR0949 
53 Davies Street, W1K 5JH, 
Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) şi  
lit. B - e) 

5. 
Irish Financial Services 
Regulatory Authority 

Elkstone Capital PJM01FISMIRL0950 
1st Floor, La Touche House, 
IFSC, Dublin 1 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a) şi  
lit. B - c), e) 

6. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Exotix Limited PJM01FISMGBR0951 
1st Floor, Watson House, 54 
Baker Street, W1D 7BU, 
Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), g) şi  
lit. B 

7. 
Irish Financial Services 
Regulatory Authority 

Fcstone Commodity 
Services (Europe) 
Limited) 

PJM01FISMIRL0952 
5th Floor Portview House 
Thorncastle Street, Dublin 4 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) şi  
lit. B - d), e), g) 

8. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CSEC), Cipru 

Solid Financial 
Services LTD 

PJM01FISMCYP0953 
15, K. Paparegopoulos Street, 
Charalambides Chambers, 
1st Floor, 3106, Limassol 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), c), d) şi  
lit. B - a), b), d) 

9. 
Financial Services 
Authority Uk (FSA) 

Stormharbour 
Securities LLP 

PJM01FISMGBR0954 
10 Old Burlington Street, W1S 
3AG, Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) şi  
lit. B - c), e) 

10. 
Financial Services 
Authority Uk (FSA) 

Sturgeon Ventures 
LLP 

PJM01FISMGBR0955 
2nd Floor, 4 Broadgate, 
EC2M 2QS, Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) 

11. 
Financial Services 
Authority Uk (FSA) 

Theme Investments 
Limited 

PJM01FISMGBR0956 
36 Devonshire, Mews West, 
W1G 6QQ, Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) şi 
lit. B - d), e) 

12. 
Financial Services 
Authority Uk (FSA) 

Underhill Partners 
LLP 

PJM01FISMGBR0957 
Third Floor, Berkeley Square 
House, Berkeley Square, W1J 
6BU, Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) şi  
lit. B - e) 

13. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Zan Partners 
Limited 

PJM01FISMGBR0958 
Suite 3 - 6th Floor, Berkeley 
Square House, 4-19 Berkeley 
Square, W1J 6BR, Londra 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e) şi  
lit. B - c), d) 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 


