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ORDONANŢA NR. 158 / 12.04.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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

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

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

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

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 13.04.2010 transferul a 16.590.039 de acţiuni, 
emise ca urmare a Hotărârii AGEA din 03.09.2008 de majorare a capitalului social al S.C. ROBINSON TURISM S.A. Bucureşti 
(CUI:1127941). 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 159 / 12.04.2010 

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, 

având în vedere raportările transmise de către S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. referitoare la 
litigiile în instanţă având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 15.06.2009 de 
majorare a capitalului social, 

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare și 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, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care intenţionează să deruleze operaţiuni cu acţiuni care 

fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în mod definitiv şi irevocabil, 
ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 

52.271.347 de acţiuni emise de S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. s-a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiunile care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat 
în mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 13.04.2010, transferul pachetului de 52.271.347 
de acţiuni emise în urma Hotărârii AGEA/15.06.2009 de majorare a capitalului social al S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR 
PRODUCTS IAȘI S.A. (CUI:1973479). 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 



 

ORDONANŢA NR. 160 / 13.04.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată şi 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 şi 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere aspectele reieşite din activitatea de monitorizare a S.S.I.F. CITY INVEST S.A., se reţin următoarele: 
S.S.I.F. CITY INVEST S.A. a înregistrat la ORC majorarea capitalului social anterior obţinerii autorizaţiei C.N.V.M, 

încălcându-se astfel prevederile art.13 alin.(1) lit. a) şi alin.(5) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
documentele transmise de S.S.I.F. CITY INVEST S.A. către C.N.V.M. au fost avizate parţial de către reprezentantul 

Compartimentului de control intern încălcându-se astfel prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 
investiţii financiare, 

în mod repetat S.S.I.F. CITY INVEST S.A. a transmis rapoartele curente cu întârziere încălcându-se astfel prevederile 
art.23 alin.(2) şi art.29 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor 
de investiţii, coroborat cu prevederile art.3 alin.(1) din Instrucţiunea nr.8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital, 

Anexa 1 A, Raportul CCI şi Raportul semestrial au fost transmise cu întârziere încălcându-se prevederile art.79, art.153 
alin.(1) lit. d) şi alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, coroborat cu  
Instrucţiunea nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi 
supravegheate de C.N.V.M., modificată prin Instrucţiunea nr.4/2009. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Şerbu Dorel care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2167/13.11.2008 nu şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile prevăzute la art.76 lit. c) 
din Regulamentul nr.32/2006 şi în calitate de conducător al S.S.I.F. CITY INVEST S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2152/12.11.2008, deşi putea şi trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004. 

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, 

în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 şi alin.(2), (3) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 13.04.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în valoare de 1.000 de lei domnul Şerbu Dorel, în calitate de conducător şi reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. CITY INVEST S.A. 
Art. 2. 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., în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
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 domnului Şerbu Dorel şi S.S.I.F. CITY INVEST S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. 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.S.I.F. CITY INVEST S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Paul Gabriel MICLĂUȘ 

 
ORDONANŢA NR. 161 / 13.04.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată şi 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 şi 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere aspectele reieşite din activitatea de monitorizare a S.S.I.F. CITY INVEST S.A., se reţin următoarele: 
S.S.I.F. CITY INVEST S.A. a înregistrat la ORC majorarea capitalului social anterior obţinerii autorizaţiei C.N.V.M, 

încălcându-se astfel prevederile art.13 alin.(1) lit. a) şi alin.(5) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în mod repetat S.S.I.F. CITY INVEST S.A. a transmis rapoartele curente cu întârziere încălcându-se astfel prevederile 

art.23 alin.(2) şi art.29 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor 
de investiţii, coroborat cu prevederile art.3 alin.(1) din Instrucţiunea nr.8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital, 

Anexa 1 A, Raportul CCI şi Raportul semestrial au fost transmise cu întârziere încălcându-se prevederile art.79, art.153 
alin.(1) lit. d) şi alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, coroborat cu  
Instrucţiunea nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi 
supravegheate de C.N.V.M., modificată prin Instrucţiunea nr.4/2009. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Radinschi Camelia Gabriela, în calitate de conducător al  



 

S.S.I.F. CITY INVEST S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2152/12.11.2008, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004, care deşi putea şi trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o. 

În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, 

în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) şi art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 şi alin.(2), (3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 13.04.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu avertisment doamna Radinschi Camelia Gabriela, în calitate de conducător al S.S.I.F. CITY INVEST S.A. 
Art. 2 Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 3 Prezenta ordonanţă va fi comunicată doamnei Radinschi Camelia Gabriela şi S.S.I.F. CITY INVEST S.A. şi va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M. 
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.S.I.F. CITY INVEST S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Paul Gabriel MICLĂUȘ 

 
ORDONANŢA NR. 162 / 14.04.2010 

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

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

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

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

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

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, începând cu data 14.04.2010, pe o perioadă de două săptămâni, transferul a 360.000 de acţiuni emise de 
S.C. ROMES S.A. Voluntari (CUI:478952), ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 26.06.2007. 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 163 / 14.04.2010 

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

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

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

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

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

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 15.04.2010 transferul a 459.084 de acţiuni emise 
ca urmare a Hotărârilor AGEA din 19.01.2007 de majorare a capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A. Braşov (CF:1112568). 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 



 

ORDONANŢA NR. 164 / 14.04.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi ale art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

adoptat prin 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 litigiul în instanţă având ca obiect constatarea nulităţii hotărârii C.A. a S.C. UTON S.A. Oneşti nr.13 din 

data de 09.08.2006 de majorare a capitalului social, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.17 

alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, 
se emite următorul act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care intenţionează să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, pachetul de 791.867 de acţiuni emise de S.C. UTON S.A. Oneşti 
(CF:958357) şi deţinute de S.C. BKP TRUST INVEST S.R.L., începând cu data de 16.04.2010, ca urmare a Hotărârii C.A. 
nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 165 / 14.04.2010 

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 20.04.2010, 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. 166 / 14.04.2010 

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 20.04.2010, 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. 167 / 15.04.2010 

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

în conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG 



 

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

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

fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în mod definitiv şi irevocabil, 
ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 

61.679 de acţiuni emise de S.C. IEZERUL S.A. Borşa s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 16.04.2010, pachetul de 61.679 de acţiuni emise 
ca urmare a Hotărârii AGEA din 28.01.2006 de majorare a capitalului social al S.C. IEZERUL S.A. Borşa (CUI:R2956670). 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 493 / 12.04.2010 

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.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 documentaţia aferentă fuziunii prin absorbţia S.C. LACTATE HARGHITA S.A. de către S.C. PRIMULACT 

S.A. Miercurea Ciuc, 
având în vedere Certificatul de radiere din data de 01.06.2009, emis în baza încheierii judecătorului delegat 

nr.2020/29.04.2009, prin care S.C. LACTATE HARGHITA S.A. a fost radiată din evidența ORC Harghita, 
ca urmare a „Notei privind radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de S.C. LACTATE HARGHITA S.A. ca urmare 

a fuziunii prin absorbţia de către S.C. PRIMULACT S.A. Miercurea Ciuc”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. LACTATE HARGHITA S.A. (CUI:13373559) începând cu data de 
15.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 494 / 12.04.2010 

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.1 alin.(2), art.26 alin.(1) şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societăţii de servicii de investiţii financiare GM INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.49902/02.04.2010, completată prin adresa nr.10019/02.04.2010, 
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 SECHEL MARIA-DIANA, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.1520/28.07.2008 poz.1, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare GM INVEST S.A. cu sediul 
social situat în Bucureşti, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam. 2A, 2B, 2C şi 3, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/320564 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent delegat a 
doamnei SECHEL MARIA-DIANA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
GM INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 496 / 13.04.2010 

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 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 conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.23 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 



 

şi completările ulterioare, 
în baza art.30 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 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., 
analizând cererea societăţii MKB ROMEXTERRA BANK S.A. Tg. Mureș, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7677/17.03.2010, 

completată prin adresa nr.9592/31.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 13.04.2010, 

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

Art. 1. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01INCR/260011 care atestă înscrierea societăţii  
MKB ROMEXTERRA BANK S.A. în Secţiunea „Intermediari” - Subsecţiunea „Instituții de credit din România”, prin Atestatul C.N.V.M. 
nr.359/04.12.2008. 
Art. 2. Societatea are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, toate evidenţele şi înregistrările referitoare la 
serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii MKB ROMEXTERRA BANK S.A. şi se va publica în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 497 / 13.04.2010 

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.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

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

adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7676/17.03.2010, 
ținând cont de Decizia C.N.V.M. nr.496/13.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei DINCĂ IRINA GABRIELA prin 
Decizia C.N.V.M. nr.451/07.03.2008, în numele societăţii MKB ROMEXTERRA BANK S.A. cu sediul social situat în Târgu Mureş, 
bd. 1 Decembrie 1918 nr.93, jud. Mureş şi sediul real situat în Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr.18, Clădirea Elefterie BC, sector 5. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400327 reprezentând înscrierea doamnei Dincă Irina-Gabriela în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii MKB ROMEXTERRA BANK S.A. şi se va publica în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 498 / 14.04.2010 

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.16 şi art.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 şi art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare ACTIVE INTERNATIONAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.7613/16.03.2010, completată prin adresa nr.10612/12.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna MANEA DOINA MIHAELA având Atestatul profesional nr.127/18.09.2009, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare ACTIVE INTERNATIONAL S.A.  
cu sediul social situat în București, bd. Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Center, parter, sector 2. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei MANEA DOINA MIHAELA în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400465, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare ACTIVE INTERNATIONAL 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 investiții financiare  
ACTIVE INTERNATIONAL S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 499 / 14.04.2010 

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.1 alin.(2), art.26 alin.(1) şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.10341/08.04.2010, 
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 SÂRBU RAMONA, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.4427/09.11.2004 poz. 1, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul 
social situat în Bucureşti, str. Caloian Județul nr.22, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/170341, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare a doamnei SÂRBU RAMONA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
PRIME TRANSACTION S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIE NR. 501 / 14.04.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.7 alin.(2) lit. a)-f) și j), capitolul II al Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform prevederilor art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a 

Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de 
aceasta, 

având în vedere că S.C. Fondul Proprietatea S.A. a respectat termenul de depunere a solicitării de înregistrare la C.N.V.M. 
în categoria A.O.P.C. de tip special, în conformitate cu prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.254/23.02.2010, 

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10590/12.04.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 14.04.2010, 

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

Art. 1. S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligaţia ca, până la data de 15.05.2010, să completeze documentaţia necesară în vederea 
înregistrării la C.N.V.M. în categoria A.O.P.C. de tip special, înființat sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis,  
în conformitate cu dispoziţiile art.6 alin.(1) al Titlului VII din Legea nr.247/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct.3 
din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1514/19.11.2008, cu următoarele documente: 

- prospectul întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.809/2004; 
- copia legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social al Fondului Proprietatea sau a unui 

contract de închiriere/subînchiriere; 
- precizarea auditorilor interni ai Fondului Proprietatea. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi va fi publicată în Buletinul 
electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIE NR. 502 / 15.04.2010 

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 temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi (2) şi art.6 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.2, art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) şi art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind  
Registrul public al C.N.V.M., 

analizând cererile societăţii de servicii de investiţii financiare INTERFINBROK CORPORATION S.A. înregistrate la 
C.N.V.M. cu nr.9358/30.03.2010, 

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

Art. 1. Se radiază următoarea înregistrare care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare a următoarei persoane: 

- PETRU ADRIANA ELENA - PFR02ASIF/321421. 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarei persoane în calitate de agent delegat: 

- PETRU ADRIANA ELENA - PFR02ADEL/320750. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERFINBROK CORPORATION S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.2 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 
INTERFINBROK CORPORATION S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 503 / 15.04.2010 

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 investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.10380/08.04.2010, 
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 investiții financiare VALAHIA CAPITAL S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, bd. Libertății nr.20, bl.103, sc.2, et.2, ap.21, 
sector 4: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Grecu Alice Luminița 231/25.03.2008 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Grecu Alice Luminița PFR02ASIF/172327 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare VALAHIA CAPITAL 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 investiții financiare  
VALAHIA CAPITAL S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 504 / 15.04.2010 

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) şi art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERFINBROK CORPORATION S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.9355/30.03.2010, 
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  
INTERFINBROK CORPORATION S.A. ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a următorului sediu secundar (agenţie): 

- Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.18, jud. Sibiu - Decizia C.N.V.M. nr.301/26.02.2009. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERFINBROK CORPORATION 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 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 acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare  
INTERFINBROK CORPORATION S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 505 / 15.04.2010 

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 şi art.104 
din Regulamentul nr.1/2006, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10001/02.04.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Sibiu a transmis Certificatul de 

Radiere din data de 23.09.2008 prin care s-a înregistrat încheierea nr.8095/22.09.2008 pronunțată de judecătorul delegat la ORC 
prin care s-a dispus radierea S.C. BERĂRIA LA LAC S.A. Sibiu, 

conform aceleiași adrese ORC Sibiu, ne informează cu privire la faptul că Încheierea judecătorului delegat 
nr.8095/22.09.2008, a rămas irevocabilă prin nerecurare, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. BERĂRIA LA LAC S.A. Sibiu (CUI:7717321), 
începând cu data de 16.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 506 / 15.04.2010 

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.104 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10001/02.04.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Sibiu a transmis Certificatul de 

Radiere din data de 23.09.2008 prin care s-a înregistrat încheierea nr.8095/22.09.2008 pronunțată de judecătorul delegat la ORC 
prin care s-a dispus radierea S.C. BERĂRIA LA LAC S.A. Sibiu, 

conform aceleiași adrese ORC Sibiu, ne informează cu privire la faptul că Încheierea judecătorului delegat 
nr.8095/22.09.2008, a rămas irevocabila prin nerecurare, 

având în vedere Decizia nr.505/15.04.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. BERĂRIA LA LAC 
S.A. Sibiu, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. BERĂRIA LA LAC S.A. Sibiu (CUI:7717321), începând cu data de 
16.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 507 / 15.04.2010 

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.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10185/06.04.2010, ORC de pe lângă 

Tribunalul Timiș a transmis Certificatul de Radiere din data de 26.11.2009 prin care s-a înregistrat încheierea nr.21300 din 
26.11.2009 pronunțată de judecătorul delegat la ORC s-a dispus radierea S.C. AGROMEC BELINT S.A. Timiș, 



 

conform aceleiași adrese ORC de pe lângă Tribunalul Timiș, ne informează cu privire la faptul că până la data prezentei, 
nu s-a depus recurs sau opoziție împotriva Încheierii de radiere nr.21300/26.11.2009, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC BELINT S.A. Timiș (CUI:1821780) începând cu data 
de 16.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 508 / 15.04.2010 

În baza prevederilor art.2, 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 şi modificată prin Legea nr.514/2002 şi modificat prin  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.1 alin.(3) şi art.44 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.8 alin.(3) şi alin.(4), respectiv art.11 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.5971/02.03.2010, completată prin adresa nr.8863/25.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 13.04.2010, 

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

Art. 1. Se validează domnul Petrică TUDORAN, în calitate de reprezentant al societăţii de servicii de investiţii financiare  
S.C. ESTINVEST S.A. în cadrul Consiliului de administraţie al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
Art. 2. În termen de maximum 5 zile de la data prezentei decizii, S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. are obligaţia de a 
transmite la C.N.V.M. Actul Constitutiv rescris, în vederea autorizării modificării intervenite în cadrul acestuia, ca urmare a validării 
menţionate la art.1 a domnului Petrică TUDORAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. şi se publică 
în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

 PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 509 / 15.04.2010 

În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, aprobat 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, 

s-a examinat contestaţia formulată de S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L., prin reprezentant legal Valentin Stănescu 
- Administrator împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.86/18.02.2010. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.7177/11.03.2010, S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L., prin reprezentant 

legal Valentin Stănescu - Administrator, a formulat contestaţie împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.86/18.02.2010. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.86/18.02.2010 s-a dispus retragerea Atestatului C.N.V.M. nr.603/11.10.2009 și 

radierea înregistrării privind înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., Secțiunea 16- Evaluatori/ Experți independenți, Subsecțiunea 
2- Evaluatori/ Experți independenți persoane juridice a S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. (nr.PJR16EVPJ/090016). 

În motivarea plângerii, se precizează următoarele: 
Faptul că C.N.V.M. reține, în opinia S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L., din poziția exprimată de ANEVAR numai 

faptul că „în România nu exista un cadru legal privind aplicarea unor discounturi pentru lipsa de control și pentru nelichiditate… ” 
este cel puțin eronat, atât timp cât din același document, C.N.V.M. trebuia să rețină și faptul că „posibilitatea aplicării discounturilor și 
primei de control este menționată numai în unele standard de evaluare larg recunoscute (de exemplu în Standardele Internaționale 
de Evaluare).” 

Standardele Internaționale de Evaluare menționate reprezintă cadrul reglementat de lucru al evaluatorilor ANEVAR,  
fiind adoptate încă din anul 2004 ca standarde naționale de evaluare prin statutul ANEVAR, iar în contextul dispozițiilor art.2 alin.(1) 
lit. b) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/2006 (aplicabilă la evaluarea acțiunilor S.C. Istru S.A. Brăila) „prețul trebuie stabilit în 
conformitate cu standardele internaționale de evaluare larg recunoscute (de exemplu în Standardele Internaționale de Evaluare).” 

Posibilitatea aplicării de discounturi pentru lipsa de control și pentru nelichiditate sunt menționate în Standardele 
Internaționale de Evaluare, ediția a opta-2007, respectiv în GN 6 - Evaluarea întreprinderii. 

Nivelul de control și lichiditatea participațiilor la S.C. Istru S.A. Brăila depind de mai mulți factori, care au rezultat în urma 
analizei speței, arată S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. 

Această analiză ale cărei rezultate au fost utilizate în raportul de evaluare a S.C. Istru S.A. Brăila a făcut obiectul informării 
C.N.V.M. prin adresa nr.87/04.05.2009 ca răspuns la adresa C.N.V.M. nr.DGS/8321/24.04.2009. 

Totodată susține petenta, aserțiunea potrivit căreia aplicarea discounturilor „…a condus la o diminuare considerabilă a 



 

prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul S.C. Istru S.A. Brăila” este nefondată atât timp 
cât C.N.V.M. nu specifică în mod concret evidența presupusei diminuări, precum și cuantumul presupusului preț pe acțiune clamat 
ca fiind cel corect. 

Mai mult, se afirmă în cuprinsul contestației formulate, S.C. Istru S.A. Brăila era la data evaluării o societate nelichidă, fapt 
care, conform GN 6, 3.28 - Standardele Internaționale de Evaluare impune aplicarea unui discount pentru lipsa de lichiditate definită 
ca fiind „o sumă sau procentaj care se deduce dintr-o participație la capital pentru a reflecta lipsa de lichiditate.” 

În consecință, arată S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L., aplicarea discountului de lipsă de lichiditate este adecvată. 
De asemenea, în finalul contestației, petenta mai arată că deși nu sunt date publicității studii legate de piața bursieră de 

acțiuni din România privitoare la determinarea discounturilor în cauză, trebuie ținut cont că: 
- piețele sunt globalizate (mișcarea capitalurilor fiind liberă), iar potrivit studiilor de specialitate, piața bursieră din România este 

puternic corelată cu cea din SUA; 
- discounturile în speță reprezintă cuantificări ale așteptărilor acestor investitori validate de piață; 
- întreaga metodologie, practică și standardizare în evaluarea acțiunilor are la bază școala anglo-saxonă (în speță americană), 

abordarea evaluărilor fiind similară. 
Nivelul de control și lichiditatea participațiilor la S.C. Istru S.A. Brăila au rezultat în urma analizei speței, ale cărei concluzii 

au fost testate spre verificare cu discounturi ale pieței americane preluate din studiile Shannon P. Pratt, susține S.C. Gestaco 
Business Consulting S.R.L. 

În aceste condiții, se apreciază că aplicarea discounturilor a fost fundamentată în speță în cauză și a fost validată de studii 
de specialitate. 

Petenta precizează că, potrivit standardelor, metodologiei și teoriei evaluării, prin abordările adoptate, întâi se determină 
capitalurile proprii la control 100%, apoi discounturile respective și prin aplicarea acestora, se determină valoarea de piață a 
pachetelor/acțiunilor minoritare, iar această metodologie a fost aplicată la evaluarea S.C. Istru S.A. Brăila. 

În plus, S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. susține că nivelul de risc aferent pieței autohtone a fost apreciat drept 
mare și a fost cuantificat astfel: 

- prin costul capitalului la aplicarea abordării prin venit; 
- prin deprecierea economică a activelor la abordarea prin active; 
- prin comparabilitatea prețului acțiunilor de pe piața din România, aplicată la abordarea prin comparații de piață; 
- prin nivelul discounturilor de lipsă de control și de lipsa de lichiditate (de altfel, manifestări suplimentare ale riscului specific 

percepute de investitori). 
Pentru aceste motive, se solicită revocarea Ordonanței C.N.V.M. nr.86/18.02.2010. 
Contestaţia este nefondată întrucât: 
Din verificările întreprinse în vederea soluţionării contestaţiei formulate, se reţin următoarele: 
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Istru S.A. Brăila din data de 31.03.2009 s-a aprobat 

retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate de pe piața reglementată. 
În baza hotărârii adoptate a fost eliberat de către Registrul Comerțului Certificatul de Înscriere de mențiuni 

nr.12079/07.04.2009. 
De asemenea, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1/31.03.2009 a fost publicată în  

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2081/13.04.2009. 
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 31.03.2009 (prima convocare) au participat 4 acționari ce 

dețineau un pachet de acțiuni reprezentând 95,96% din capitalul social al S.C. Istru S.A. Brăila. 
În urma verificărilor efectuate, cu privire la prețul de răscumpărare, se rețin următoarele: 
În baza raportului de evaluare întocmit de S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L.s-a stabilit un preț de răscumpărare 

pentru acționarii care se retrăgeau din societate de 9,2846 lei/acțiune. 
Referitor la acest aspect, în procesul-verbal aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.03.2009 

s-au inserat opiniile doamnei Giurgiu Rocsana Sonia, în calitate de reprezentant al SIF Moldova S.A., care a considerat că „prețul 
stabilit în raportul de evaluare subevaluează prețul societății” și a domnului Căpcănaru Bibicu Anton Laurențiu potrivit căruia „prețul 
este prea mic pentru delistarea societății.” 

În determinarea prețului de răscumpărare, evaluatorul S.C. Gestaco Business S.R.L. a folosit abordări standardizate în 
evaluare, respectiv Conceptele și principiile generale de evaluare ale IVS 2007 și cu GN 6 Evaluarea Întreprinderii, abordări în 
cadrul cărora pentru estimarea valorii sunt incluse metode de evaluare prin: abordarea prin piață (relativă), abordarea prin 
capitalizarea venitului, inclusiv analiza fluxului de numerar actualizat și abordarea bazată pe active. 

Astfel, prin: 
- abordarea pe baza comparației de piață - evaluatorul a determinat valoarea pe acțiune la 16,6180 lei, dar a aplicat discountul 

pentru lipsă de control de 37% și discountul pentru lipsă de lichiditate de 20%, estimând valoarea de 8,3755 lei pentru „pachetul 
fără control nelichid.”; 

- abordarea pe baza fluxului de numerar - evaluatorul a determinat valoarea pe acțiune la 18,4216 lei, la care a aplicat un discount 
de 37% pentru lipsă de control și de 20% pentru lipsă de lichiditate, rezultând valoarea de 9,2846 lei pentru „pachetul fără 
control nelichid”; 

- abordarea bazată pe active - evaluatorul a determinat valoarea unei acțiuni la 14,6352 lei. De asemenea, a apreciat că această 
valoare este aferentă unui pachet de control și a aplicat două discounturi - 37% pentru lipsă de control și 20% pentru lipsă de 
lichiditate, astfel rezultând valoarea de 7,3761 lei pentru „pachetul fără control nelichid”. 

Ca urmare aplicării acestor proceduri, evaluatorul a considerat relevant pentru scopul operațiunii, metoda pentru 
continuarea afacerii, respectiv abordarea prin actualizarea fluxurilor de numerar, dar a aplicat la valoarea rezultată un discount de 



 

37% pentru aşa numita lipsă a controlului pentru acțiunile ce vor fi cumpărate în cadrul retragerii și respectiv un discount de 20% 
pentru lipsă de lichiditate. 

Aplicarea discountului de 37% pentru lipsă de control nu se justifică întrucât: 
- operațiunea de retragere a fost votată de acționari reprezentând 48,66% din capitalul social prezent la adunare și a devenit 

opozabilă și celor absenți la adoptarea ei; 
- în cadrul perioadei de retragere pot solicita răscumpărarea acțiunilor toți acționarii; 
- dreptul de vot era suspendat, potrivit legii pentru acțiunile răscumpărate, astfel că operațiunea putea avea ca efect chiar 

preluarea controlului societății emitente; 
- conform adreselor S.C. Istru S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32181/04.09.2009 și nr.42260/15.12.2009, din totalul de  

170 de acționari, un număr de 18 acționari persoane fizice care dețineau 599 de acțiuni emise de S.C. Istru S.A. (reprezentând 
0,1295% din capitalul social) au solicitat retragerea din societate și au primit contravaloarea acțiunilor. 

În ceea ce privește discountul de 20% pentru lipsă de lichiditate, evaluarea efectuată de S.C. Gestaco Business 
Consulting S.R.L. la S.C. Istru S.A. Brăila s-a efectuat în aplicarea dispozițiilor Dispunerii de măsuri nr.8/2006. 

Potrivit dispozițiilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.8/2006, pentru retragerea de la tranzacționare, societățile 
comerciale ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața reglementată trebuie să îndeplinească criteriul unei activități 
bursiere cu lichiditate redusă în ultimele 12 luni anterioare datei publicării convocatorului AGEA, concretizată în: 

1. un număr de cel mult 50 de tranzacţii cu acţiuni, excepţie făcând tranzacţiile efectuate între persoane implicate sau persoane 
aflate în legături strânse sau persoane care fac parte din acelaşi grup; şi 

2. numărul de acţiuni tranzacţionate să reprezinte cel mult 1% din totalul acţiunilor reprezentând capitalul social al emitentului. 
În cazul în speță, hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Istru S.A. Brăila privind retragerea de la 

tranzacționare a fost întemeiată pe condițiile de lichiditate scăzută indicate în cadrul legislativ aplicabil. 
În concluzie, S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L., în calitate de evaluator nu putea aplica un discount pentru lipsă de 

lichiditate la întocmirea raportului de evaluare în cazul S.C. Istru S.A. Brăila, în condițiile în care prețul stabilit pe acțiune nu putea 
fi influențat de condiția de nelichiditate, aceasta fiind tocmai premisa de la care s-a pornit în momentul adoptării deciziei de 
retragere de la tranzacționare. 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în calitatea sa de autoritate a pieței de capital învestită conform statului propriu cu 
prerogativele de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate în vederea protecției intereselor tuturor investitorilor,  
s-a adresat pentru clarificări ANEVAR. 

Astfel, prin adresa 21426/20.10.2009 s-a solicitat poziția acestei instituții cu privire la: 
- cadrul legal aplicabil acordării de discounturi pentru lipsă de control și pentru lipsă de lichiditate; 
- limitele acestor tipuri de discounturi sunt stabilite de lege sau sunt lăsate la latitudinea evaluatorului; 
- aplicarea discounturilor în speță este conformă cu Standardele Internaționale de Evaluare. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.38818/10.11.2009, Asociația Națională a Evaluatorilor din România susține 
următoarele: 

„Mărimea discountului pentru lipsă de control și a discountului pentru nelichiditate nu sunt stabilite prin norme sau prin 
legislație în nici o țară, ci depinde de la caz la caz, în funcție de concluziile analizei detaliate a măsurii în care participația evaluată 
conține sau nu elemente de control și poate sau nu fi vândută/gradul de lichiditate. 

Nivelul de control și lichiditatea unor participații sau lipsa acestora depind de mai mulți factori și situații diferite, care rezultă 
numai în urma unei analize atente a speței. Mărimea discounturilor și primei de control se poate stabili numai pe baza unor studii 
detaliate, studii existente în unele țări dezvoltate, dar care lipsesc pentru piața românească.” 

În concluzie: 
- în România nu există un cadru legal pentru aplicarea unor discounturi pentru lipsă de control și pentru nelichiditate; 
- mărimea discounturilor și a primei de control se pot stabili doar în baza unor studii detaliate; 
- este posibilă aplicarea unor discounturi pentru lipsă de control și pentru lipsă de lichiditate numai dacă din analiza cazului rezultă 

justificarea necesității acestora și este fundamentat cuantumul acestor discounturi. 
În acest context, folosirea în vederea evaluării S.C. Istru S.A. Brăila a unor „studii existente în unele țări dezvoltate,  

dar care lipsesc pentru piața românească”, respectiv metoda medianei câștigului în vederea calculării discountului aferent lipsei de 
control, s-a realizat fără să se țină cont de faptul că acțiunile societății se tranzacționează pe piața de capital românească. 

În determinarea celor două discounturi aplicate trebuia să se țină seama de valoarea de piață a S.C. Istru S.A. Brăila și de 
nivelul de risc al pieței de capital din România. 

S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. nu a respectat Standardele Internaționale de Evaluare și nu și-a îndeplinit 
obligația de a acționa echidistant și obiectiv în întocmirea raportului. 

Pentru aceste considerente, în scopul asigurării unui preţ corect şi echitabil al răscumpărării acțiunilor emise de  
S.C. Istru S.A. Brăila, C.N.V.M. a dispus, în mod temeinic şi legal retragerea Atestatului C.N.V.M. nr.603/11.10.2009 și radierea 
înregistrării privind înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., Secțiunea 16 - Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 2- 
Evaluatori/Experți independenți persoane juridice a S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. (nr.PJR16EVPJ/090016),  
în conformitate cu dispoziţiile art.3 alin.(1) lit. c) din Dispunerea de măsuri 16/20.10.2009. 

În ceea ce privește demersul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de a solicita opinia avizată a ANEVAR, subliniem 
faptul că acesta a avut drept scop necesitatea asigurării unui preț echitabil pentru acțiunile obiect al retragerii de la tranzacționare,  
ce urmează a fi primit de acționarii interesați și este întemeiată pe dispozițiile art.2 din Statutul C.N.V.M. aprobat 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. 

Diligența depusă de C.N.V.M. se circumscrie sferei de activitate a autorității pentru respectarea imparțialității față de toți 



 

acționarii, iar punctul de vedere al ANEVAR nu constituie temeiul juridic al sancțiunilor aplicate  
S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.04.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei 

DECIZII 
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L., prin reprezentant legal Valentin Stănescu - 
Administrator împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.86/18.02.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.86/18.02.2010 ca temeinică și legală. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 510 / 15.04.2010 

În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, aprobat 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, 

s-a examinat contestaţia formulată de domnul Constantin Valerică, în calitate de expert evaluator întreprinderi,  
membru ANEVAR împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.87/18.02.2010. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8315/22.03.2010, domnul Constantin Valerică, în calitate de expert evaluator 

întreprinderi, membru ANEVAR, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.87/18.02.2010. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.87/18.02.1010 s-au dispus retragerea Atestatului C.N.V.M. nr.641/14.12.2006 și 

radierea înscrierii în Registrul public al C.N.V.M., Secțiunea 16 - Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 1 - Evaluatori/Experți 
independenți persoane fizice a domnului Constantin Valerică, cu nr.PFR16EVPF290004. 

Aceste măsuri s-au dispus ca urmare a analizării de către C.N.V.M. a Raportului de verificare întocmit pentru Raportul de 
evaluare a acțiunilor S.C. Istru S.A. Brăila, realizat de S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. (înregistrat la C.N.V.M. sub 
nr.32178/04.09.2009). 

În motivarea plângerii, se precizează următoarele: 
Petentul arată că, potrivit Standardelor Internaționale de Evaluare, ediția a opta, Standardul Internațional de practică în 

evaluare GN 6 - Evaluarea întreprinderii, capitolul 3 - Definiții: 
- punctul 14, discountul pentru lipsă de control este un procentaj sau o sumă dedusă ca prorată din valoarea totală a întreprinderii, 

care reflectă lipsa unora sau a tuturor drepturilor de control; 
- punctul 28, discountul pentru nelichiditate este o sumă sau un procentaj care se deduc dintr-o participație la capital pentru a 

reflecta lipsa de vandabilitate. 
În calitate de verificator al Raportului de evaluare a acțiunilor a S.C. Istru S.A. Brăila, întocmit la 31.12.2008,  

petentul susține că a considerat folosirea celor două discounturi ca fiind deja încadrate în prevederile Standardelor Internaționale de 
Evaluare, situațiile de lipsă de control și de lipsă de lichiditate/vandabilitate există în fapt și principalul obiectiv al raportului de 
verificare a fost să verifice „dacă există”. 

Domnul Constantin Valerică apreciază că discounturile reprezintă costuri ale riscurilor asumate de investitor, legate de 
posibilitatea ca acesta să-și poată transforma investiția în bani oricând dorește, cu costuri nesemnificative (ceea ce se traduce prin 
lichiditatea acțiunii) și de posibilitatea de control, adică să poată lua decizii asupra gestionării societății în care investește. 

În opinia acestuia, în situația lipsei de lichiditate și de control asupra unei societăți, un investitor nu este dispus să cumpere 
acțiuni, decât dacă prețul acțiunii include și costurile legate de lipsa de lichiditate și de control (discounturile) care să-i acopere 
aceste riscuri, fapt pentru care nu a exprimat altă opinie referitoare la aplicarea celor două discounturi pentru ajungerea la o valoare 
rezonabilă. 

De asemenea, petentul precizează că mărimea acestor discounturi nu este stabilită prin norme sau legislație, ea fiind 
determinată prin raționamentul profesional al evaluatorului, pe baza analizei societății evaluate și a pieței, în corelație cu riscurile 
pieței, iar verificatorul nu are căderea să aprecieze raționamentul profesional al evaluatorului. 

Fenomenul de globalizare, parcurs de economia mondială în ultimii 20 de ani a inclus și piețele financiare, reflectându-se 
în libera circulație a capitalurilor, fapt ce dă posibilitatea oricărui investitor străin să investească pe piața românească de capital și 
invers. 

După părerea domnului Constantin Valerică, evaluatorul a enunțat studiile respective pentru a înțelege de unde s-a inspirat 
în raționamentul său. 

Petentul susține că prevederile art.3 se referă strict la activitatea de evaluare, respectiv la determinarea prețului ce rezultă 
din evaluare. 

Raportul de verificare nu a avut ca obiectiv determinarea unui preț pentru acțiunile societății evaluate,  
S.C. Istru S.A. Brăila. 

Verificatorul a avut în vedere, în principal, modul în care evaluatorul a respectat Standardele Internaționale de Evaluare în 
determinarea prețului pe acțiune. 

În condițiile în care evaluarea a fost făcută în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare, domnul Constantin 
Valerică consideră că a acționat în activitatea sa profesională în mod imparțial, obiectiv și echidistant față de persoanele interesate. 

În consecință, solicită reanalizarea faptelor constatate și revocarea Ordonanței C.N.V.M. nr.87/18.02.2010. 
Contestaţia este nefondată întrucât: 



 

SIF Moldova S.A. și Asociația Investitorilor pe piața de capital au considerat că „evaluarea întocmită de S.C. Gestaco 
Business Consulting S.R.L. Brăila prin care s-a stabilit prețul de 9,2848 lei/acțiune, preț pe care îl vor primi acționari minoritari care 
solicită retragerea din societate, nu respectă prevederile art.206 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, deoarece din punctul 
nostru de vedere, prețul oferit acționarilor minoritari nu poate fi considerat un preț echitabil.” 

Totodată, aceștia au cerut Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare să solicite în cel mai scurt timp o altă expertiză a 
companiei pentru a evita în acest fel încălcarea drepturilor micilor acționari. 

În aceste condiții s-a apreciat că pentru protecția acționarilor S.C. Istru S.A. Brăila se impune întocmirea de către un alt 
evaluator independent înregistrat în evidențele C.N.V.M. a unui raport de verificare a raportului întocmit de evaluator S.C. Gestaco 
Business Consulting S.R.L., motiv pentru care s-a emis Ordonanța C.N.V.M. nr.435/28.07.2009. 

În baza acestei ordonanțe, Consiliul de Administrație al S.C. Istru S.A. a angajat un alt evaluator ANEVAR -  
Constantin Valerică. 

În urma verificării raportului de evaluare întocmit de S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L., evaluatorul Constantin 
Valerică a constatat următoarele: 

a) au fost respectate cerințele Standardelor de Evaluare, cu excepția faptului că la evaluarea terenurilor și construcțiilor,  
activele evaluate nu au fost prezentate mai detaliat; 

b) datele folosite în raportul de evaluare au fost preluate corect din situațiile financiare ale S.C. Istru S.A. Brăila; 
c) evaluatorul a folosit informații de la societatea evaluată și de la terțe părți, informații care au fost preluate corect; 
d) condițiile limitative prezentate în raportul de evaluare respectă Standardele de Evaluare; 
e) analizele, opiniile și concluziile activității de evaluare a S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. privind acțiunile S.C. Istru S.A. 

Brăila sunt adecvate, rezonabile și argumentate, bazate pe Standardele de Evaluare și pe raționamentul profesional; 
f) metodele și tehnicile folosite de evaluatorul S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. sunt adecvate activității de evaluare a 

acțiunilor întreprinderilor, conform GN 6; 
g) Pentru determinarea valorii acțiunilor S.C. Istru S.A. Brăila, evaluatorul a folosit 3 metode de evaluare (metoda bazată pe active, 

obținând 7,3761 lei/acțiune, metoda relativă, obținând 8,3755 lei/acțiune și metoda actualizării fluxurilor de numerar, obținând 
9,2846 lei/acțiune) și a ales valoarea cea mai mare. 

Ca urmare a celor constatate, verificatorul Constantin Valerică a precizat că în baza celor arătate „acceptă raportul de 
evaluare”. 

Conform Statului ANEVAR-2009 și codului deontologic al profesiei de evaluator, în cazul în care unui evaluator (verificator) 
i se cere o apreciere asupra unui raport de evaluare elaborat de alți evaluatori, părerea exprimată nu se va referi la valoarea 
obținută, ci la respectarea standardelor și procedurilor recunoscute de evaluare, adecvarea metodelor alese și a judecății 
evaluatorului. 

În speță, evaluarea societății s-a realizat folosindu-se studii existente în unele țări dezvoltate, s-au aplicat discounturi 
pentru lipsă de lichiditate și lipsă de control. 

În condițiile în care s-a impus o verificare suplimentară a raportului de evaluare, verificatorul trebuia să treacă prin propriul 
raționament analizele, opiniile și concluziile S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. 

Domnul Constantin Valerică, în calitate de expert verificator ar fi trebuit să observe că analiza efectuată de  
S.C. Gestaco Business Consulting S.R.L. nu respectă prevederile legale, că acțiunile emise de S.C. Istru S.A. Brăila se 
tranzacționează pe piața de capital românească, fiind incidente normele legale în vigoare în România. 

De asemenea, petentul nu a ținut cont de faptul că determinarea mărimii celor două discounturi aplicate nu a fost calculată 
în funcție de valoarea de piață a societății în cauză și de nivelul de risc al pieței de capital din România care nu corespunde cu cel 
asociat unei alte piețe. 

Întrucât evaluarea acțiunilor S.C. Istru S.A. Brăila s-a efectuat în aplicarea Dispunerii de măsuri nr.8/2006, prețul pe 
acțiune nu putea fi influențat de condițiile de nelichiditate, prin aplicarea discountului de nelichiditate, condiție ce a generat aplicarea 
normei. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.04.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei 

DECIZII 
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Constantin Valerică, în calitate de expert evaluator întreprinderi,  
membru ANEVAR împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.87/18.02.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.87/18.02.2010 ca temeinică și legală. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 511 / 15.04.2010 

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 şi 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 şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. UTA S.A. Arad a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

30.07.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV a, nr.4390/17.08.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.54299/07.08.2009, 



 

având în vedere Atestatul nr.68/15.04.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.54299/07.08.2009, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 15.04.2010,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. UTA S.A. Arad (CUI:1704047) începând cu data de 
22.04.2010. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 512 / 15.04.2010 

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, 

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 conformitate cu art.83 alin.(1) şi alin.(2) şi art.85 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.97 alin.(1) 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 dispoziţiile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.6 lit. a) 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.6717/09.03.2010, 

completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9575/31.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 15.04.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiţii Raiffeisen Confort Seria 2 administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset  
Management S.A. şi având ca depozitar Raiffeisen Bank S.A. 
Art. 2. Se autorizează iniţierea şi derularea ofertei publice continue de unităţi de fond ale Fondului Deschis de Investiţii Raiffeisen 
Confort Seria 2, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiţii Raiffeisen Confort Seria 2. 
Art. 4. În primele şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Decizii, Fondul Deschis de Investiţii Raiffeisen Confort Seria 2 
poate deroga de la respectarea limitelor investiţionale prevăzute la art.159-162 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,  
cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Fondul Deschis de Investiţii Raiffeisen Confort Seria 2 va putea deţine până la 100% din activele sale în valori mobiliare şi 
instrumente ale pieţei monetare emise sau garantate de statul român sau de autorităţile publice locale ale acestuia, cu condiţia 
respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deţinerea de valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare aferente a cel 
puţin 6 emisiuni diferite, cu condiţia ca valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare de la oricare dintre emisiuni să nu 
depăşească 30% din totalul activelor fondului. 
Art. 6. Se înscrie în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/400066 Fondul Deschis de Investiţii Raiffeisen Confort Seria 2 la 
Secţiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii, Subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR). 
Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. şi va fi publicată în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 513 / 15.04.2010 

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, 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. SOFERT S.A. Bacău se află în faliment şi 

dizolvare, 
având în vedere Încheierea din data de 24.10.2005 şi Certificatul din data de 31.10.2005 prin care Tribunalul Bacău a 

deschis procedura falimentului împotriva debitoarei S.C. SOFERT S.A. Bacău şi a numit lichidatorul judiciar al 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. SOFERT S.A. Bacău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa valorilor mobiliare necotate ce utilizează suportul electronic şi de comunicare al BVB 
acţiunile emise de S.C. SOFERT S.A. Bacău (CUI:949391) începând cu data de 21.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 



 

 
DECIZIA NR. 514 / 15.04.2010 

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, 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. SOFERT S.A. Bacău se află în faliment şi 

dizolvare, 
având în vedere Încheierea din data de 24.10.2005 şi Certificatul din data de 31.10.2005 prin care Tribunalul Bacău a 

deschis procedura falimentului împotriva debitoarei S.C. SOFERT S.A. Bacău şi a numit lichidatorul judiciar al acestei societăţi 
comerciale, 

având în vedere Decizia nr.513/15.04.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. SOFERT S.A. 
Bacău, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. SOFERT S.A. Bacău (CUI:949391) începând cu data de 
21.04.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 515 / 15.04.2010 

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, 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 coroborat 
cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 

ca urmare a adresei EFG EUROBANK SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9022/26.03.2010, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.69/15.04.2010 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

acţionarilor S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A. Craiova în conformitate cu dispoziţiile art.206 din Legea nr.297/2004, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.200, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

15.04.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piața RASDAQ acţiunile emise de S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A. Craiova 
(CUI:2299988) începând cu data de 20.04.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

ATESTAT NR. 66 / 12.04.2010 
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, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.41 alin.(1)-(3) şi art.112 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.179 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.5 alin.(1) pct.5 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
având în vedere notificările autorităţii competente din Franţa (AUTORITE DES MARCHE FINANCIERS - AMF), 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.41063/02.12.2009, nr.743/12.01.2010 şi nr.6755/09.03.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emite următorul 

ATESTAT 
Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M., la Secţiunea 5 „Societăţi de administrare a investiţiilor”, subsecţiunea „Societăţi de 
administrare a investiţiilor din state membre”, a următoarelor societăţi de administrare a investiţiilor autorizate de AUTORITE DES 
MARCHE FINANCIERS: 
 

Nr. crt. Denumire societate Număr de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Axa Investment Managers Paris PJM01SAIMFRA008 
2. Societe Generale Gestion PJM01SAIMFRA009 
3. Amundi PJM01SAIMFRA0010 

 



 

Art. 2. Societăţile menţionate la art.1 vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor următoarele 
activităţi: 

- administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, 
conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare. 

- consultanţă de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite în Anexa C la Directiva MiFID 2004/39/EC. 
Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data emiterii şi va fi publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 67 / 13.04.2010 

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 nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al S.C. ELECTROMONTAJ S.A. potrivit 
cărora în ședințele CA ale S.C. ELECTROMONTAJ S.A. în care se votează pozițiile S.C. ELETROMONTAJ S.A. referitor la  
S.C. IPROEB S.A., un administrator care deține acțiuni la S.C. IPROEB S.A. nu are dreptul să voteze dacă prin votul său se 
poate decide majoritatea de voturi în Consiliu și implicit decizia privitoare la emitent; 

- declarația S.C. ELECTROMONTAJ S.A. din data de 24.02.2010 potrivit căreia nu are cunoștință de existența unor persoane 
fizice sau juridice, cu care să acționeze în mod concertat în ceea ce privește S.C. IPROEB S.A., 

în cadrul ședinţei din data de 13.04.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act 
individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de faptul că, până la data emiterii prezentului atestat, membrii Consiliului de Administrație al  
S.C. ELECTROMONTAJ S.A. București, nu au acționat în mod concertat cu S.C. ELECTROMONTAJ S.A. București în ceea ce 
privește S.C. IPROEB S.A. Bistrița. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 68 / 15.04.2010 

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 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 şi nr.71/03.10.2007 si 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. UTA S.A. Arad a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

30.07.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV a, nr.4390/17.08.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.54299/07.08.2009, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 15.04.2010,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.54299/07.08.2009 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Arad menţiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 30.07.2009 a S.C. UTA S.A. Arad, privind retragerea valorilor 
mobiliare ale societăţii de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, 
nr.4390/17.08.2009. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 69 / 15.04.2010 

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, 

având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.03/12.01.2010 prin care FORD MOTOR COMPANY şi-a exprimat intenţia privind 
iniţierea procedurii retragerii acţionarilor S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A. 

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

15.04.2010, 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. AUTOMOBILE  
CRAIOVA S.A. 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. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A. vor putea 
oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 17,65 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de 
Ford Motor Company în favoarea acestora BRD Groupe Societe Generale. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
AVIZ NR. 15 / 13.04.2010 

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

în conformitate cu prevederile art.196 alin.(2) şi (3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.58 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. CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10021/02.04.2010, 
în şedinţa din data de 13.04.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se aprobă anunţul preliminar cu privire la oferta publică de preluare voluntară a S.C. IPROEB S.A. Bistrița iniţiată de către 
S.C. ELECTROMONTAJ S.A. București. 
Art. 2. S.C. ELECTROMONTAJ S.A. București intenţionează să achiziţioneze 32.925.875 de acţiuni reprezentând 69,21% din 
capitalul social al emitentului la un preţ minim de 1,33 lei/acţiune. 
Art. 3. S.C. ELECTROMONTAJ S.A. București are obligaţia de a publica anunţul preliminar până cel târziu în data de 20.04.2010. 
Art. 4. În termen de maximum 30 de zile de la publicarea anunţului preliminar, ofertantul, prin SSIF CONFIDENT INVEST 
BUCUREȘTI S.A., are obligaţia să depună documentaţia aferentă ofertei publice voluntare de preluare. 
Art. 5. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 


