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ORDONANŢA NR. 217 / 11.05.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere următoarele: 

- S.C. TAR S.R.L. a depăşit pragul de 50% din drepturile de vot asupra S.C. MITECO S.A. Iaşi ca urmare a operaţiunii de majorare 
a capitalului social aprobată în AGEA din data de 17.07.2008, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul stabilit de lege, niciuna din 
cele două obligaţii alternative care îi reveneau în cazul dobândirii în mod neintenţionat a poziţiei de 68,427% din drepturile de vot 
asupra S.C. MITECO S.A. Iași, încălcând astfel prevederile art.205 alin.(3) şi (4) din Legea nr.297/2004; 

- S.C. TAR S.R.L. nu a respectat prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.43/26.01.2010 de a se conforma, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la primirea ordonanţei, uneia din obligaţiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, 

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

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei data de 
11.05.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în sumă de 17.620 de lei (5% din capitalul social) S.C. TAR S.R.L. cu sediul în localitatea Iași, 
Calea Chișinăului nr.6, jud. Iași (CUI:3634223), în calitate de acționar al S.C. MITECO S.A. Iași (CUI:1975364). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Iaşi, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcţia 
Emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. TAR S.R.L. are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, să se conformeze uneia 
din obligaţiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. MITECO S.A. Iaşi (singur sau împreună cu persoanele cu care 
acționează în mod concertat); 

b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie. 
Art. 4. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, S.C. TAR S.R.L. va fi sancţionată de 
către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 şi art.276 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 6. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
sancţiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. TAR S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi  
S.C. MITECO S.A. cu sediul în loc. Iași, str. Mitropolit Varlaam, nr.54, jud. Iași și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. MITECO S.A. Iaşi sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 218 / 11.05.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. 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, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Confident Invest S.A. în perioada 25.01.2010-01.02.2010, 



 

se reţin următoarele: 
1. pentru un număr de două tranzacţii (din data de 09.11.2007 și 22.11.2007) s-a constatat faptul că societatea a utilizat resursele 

altor clienţi pentru decontarea tranzacţiilor în conturile clienţilor fără disponibilităţi suficiente. Faptele de mai sus constituie 
practică frauduloasă în sensul art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, dispoziţii preluate de art.2 alin.(2) lit. c) din 
Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009; 

2. din compararea soldului creditor al contului 419 cu soldul contului CASA şi soldurile conturilor în care sunt păstrate 
disponibilităţile clienţilor şi de decontare la anumite date din perioada 09.11.2007-13.08.2009, au reieșit diferenţe negative între 
cuantumul sumelor clienţilor înregistrat în soldul la decontare al contului 419 şi sumele existente în conturile bancare însumate 
cu contul casa. Din analiza situațiilor contabile s-a reținut faptul că diferenţele constatate între soldurile aferente datelor de 
09.11.2007, 22.11.2007 şi 13.12.2007 provin din virarea impozitului pe venitul global din contul de clienţi în contul curent al 
societăţii, iar pentru datele de 29.10.2008, 13.05.2009, 25.06.2009 şi 13.08.2009 au fost efectuate transferuri eronate ale 
comisioanelor ce reveneau societăţii din contul de clienţi în contul propriu al societăţii. Faptele de mai sus constituie practică 
frauduloasă în sensul art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, dispoziţii preluate de art.2 alin.(2) lit. d) din 
Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Roşoiu Barbu care, în calitate de conducător, autorizat prin  
Decizia C.N.V.M. nr.1074/08.05.2006 și retras prin Decizia C.N.V.M. nr.436/25.03.2010 deși putea și trebuia să prevină realizarea 
faptelor anterior descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. a), art.274 alin.(1), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) 
din Legea nr.297/2004, art.227 și 228 alin.(1) lit. a) pct.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 11.05.2010,  
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AVERTISMENT dl ROSOIU BARBU, în calitate de conducător al SSIF Confident Invest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Rosoiu Barbu şi SSIF Confident Invest S.A. 
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 SSIF Confident Invest S.A. şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 219 / 11.05.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. 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, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Confident Invest S.A. în perioada 25.01.2010-01.02.2010, 
se reţin următoarele: 

1. pentru un număr de două tranzacţii (din data de 09.11.2007 și 22.11.2007) s-a constatat faptul că societatea a utilizat resursele 
altor clienţi pentru decontarea tranzacţiilor în conturile clienţilor fără disponibilităţi suficiente. Faptele de mai sus constituie 
practică frauduloasă în sensul art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, dispoziţii preluate de art.2 alin.(2) lit. c) din 
Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009; 

2. din compararea soldului creditor al contului 419 cu soldul contului CASA şi soldurile conturilor în care sunt păstrate 
disponibilităţile clienţilor şi de decontare la anumite date din perioada 09.11.2007-13.08.2009, au reieșit diferenţe negative între 
cuantumul sumelor clienţilor înregistrat în soldul la decontare al contului 419 şi sumele existente în conturile bancare însumate 
cu contul casa. Din analiza situațiilor contabile s-a reținut faptul că diferenţele constatate între soldurile aferente datelor de 
09.11.2007, 22.11.2007 şi 13.12.2007 provin din virarea impozitului pe venitul global din contul de clienţi în contul curent al 
societăţii, iar pentru datele de 29.10.2008, 13.05.2009, 25.06.2009 şi 13.08.2009 au fost efectuate transferuri eronate ale 
comisioanelor ce reveneau societăţii din contul de clienţi în contul propriu al societăţii. Faptele de mai sus constituie practică 
frauduloasă în sensul art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, dispoziţii preluate de art.2 alin.(2) lit. d) din 
Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Gherguş Nicolae care, în calitate de conducător al societăţii, 
autorizat prin Decizia nr.1074/08.05.2006, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor anterior descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. a), art.274 alin.(1), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) 
din Legea nr.297/2004, art.227 și 228 alin.(1) lit. a) pct.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 11.05.2010,  
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AVERTISMENT dl GHERGUŞ NICOLAE, în calitate de conducător al SSIF Confident Invest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Gherguș Nicolae şi SSIF Confident Invest S.A. 



 

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 SSIF Confident Invest S.A. şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 220 / 11.05.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. 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, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 
nr.2/14.01.2010, 

având în vedere controlul de fond efectuat la SSIF Confident Invest S.A. în perioada 25.01.2010-01.02.2010, 
se reţin următoarele: 

1. pentru un număr de două tranzacţii (din data de 09.11.2007 și 22.11.2007) s-a constatat faptul că societatea a utilizat resursele 
altor clienţi pentru decontarea tranzacţiilor în conturile clienţilor fără disponibilităţi suficiente. Faptele de mai sus constituie 
practică frauduloasă în sensul art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, dispoziţii preluate de art.2 alin.(2) lit. c) din 
Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009; 

2. din compararea soldului creditor al contului 419 cu soldul contului CASA şi soldurile conturilor în care sunt păstrate 
disponibilităţile clienţilor şi de decontare la anumite date din perioada 09.11.2007-13.08.2009, au reieșit diferenţe negative între 
cuantumul sumelor clienţilor înregistrat în soldul la decontare al contului 419 şi sumele existente în conturile bancare însumate 
cu contul casa. Din analiza situațiilor contabile s-a reținut faptul că diferenţele constatate între soldurile aferente datelor de 
09.11.2007, 22.11.2007 şi 13.12.2007 provin din virarea impozitului pe venitul global din contul de clienţi în contul curent al 
societăţii, iar pentru datele de 29.10.2008, 13.05.2009, 25.06.2009 şi 13.08.2009 au fost efectuate transferuri eronate ale 
comisioanelor ce reveneau societăţii din contul de clienţi în contul propriu al societăţii. Faptele de mai sus constituie practică 
frauduloasă în sensul art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, dispoziţii preluate de art.2 alin.(2) lit. d) din 
Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Grigorescu Petrache care, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al societăţii, autorizat prin Decizia nr.883/17.02.2004, deși putea și trebuia să prevină realizarea 
faptelor anterior descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. a), art.274 alin.(1), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) 
din Legea nr.297/2004, art.227 și 228 alin.(1) lit. a) pct.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 11.05.2010,  
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AVERTISMENT dl GRIGORESCU PETRACHE, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern al SSIF Confident Invest S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Grigorescu Petrache şi SSIF Confident Invest S.A. 
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 SSIF Confident Invest S.A. şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 221 / 13.05.2010 

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 14.05.2010, ca urmare a Hotărârii C.A. 
nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 



 

ORDONANŢA NR. 222 / 13.05.2010 
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 18.05.2010, 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. 223 / 13.05.2010 

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 18.05.2010, 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. 224 / 14.05.2010 

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

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

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

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

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

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data de 18.05.2010, un pachet de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la  
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucureşti, se blochează, ca măsură asiguratorie, pentru o perioadă de două săptămâni în 
vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul 
executării silite. 
Art. 2. Executarea silită a pachetului de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI 



 

SANITARE S.A. Bucureşti se va realiza cu respectarea prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005, ale art.2 şi art.4 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006, prin vânzarea acestora numai pe o piață reglementată și printr-un intermediar autorizat de 
C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 611 / 10.05.2010 

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) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10682/12.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Abrudan Doru-Antoniu, având Atestatul profesional nr.145/29.10.2009, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în 
Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Abrudan Doru-Antoniu în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/122334 în calitate de agent 
pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
BT SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 612 / 11.05.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare coroborat 

cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
ca urmare a adresei SSIF VENTRUST INVESTMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12727/26.04.2010, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.84/11.05.2010 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

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

11.05.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe BVB - piaţa RASDAQ acţiunile emise S.C. PRODCOMPLEX S.A. Târgu Mureş 
(CUI:1219930) începând cu data de 14.05.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 613 / 11.05.2010 

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.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
conform prevederilor art.12 alin.(2) şi alin.(9) din Titlul VII, Capitolul 2 al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 și art.7 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 solicitarea societăţii Franklin Templeton Investment Management LTD, înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.11828/20.04.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.12372/23.04.2010, nr.14051/03.05.2010 şi 
nr.14884/06.05.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 11.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează sucursala din România a societăţii de administrare a investiţiilor Franklin Templeton Investment Management 
LTD cu sediul în Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr.17, etaj 3, camerele 301, 306, 308, 309 şi 316, sector 2, pentru desfăşurarea activităţii 
de administrare a organismului de plasament colectiv S.C. Fondul Proprietatea S.A., organizat ca A.O.P.C. de tip special, sub forma 
unei societăţi de investiţii de tip închis, prevăzută la art.114 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 2. Se autorizează reglementările interne ale sucursalei din România a societăţii de administrare a investiţiilor  
Franklin Templeton Investment Management LTD, în ceea ce priveşte conţinutul minim al acestora impus de Regulamentul C.N.V.M. 
nr.4/2010. 
Art. 3. Conducerea sucursalei din România a societăţii de administrare a investiţiilor Franklin Templeton Investment  
Management LTD are următoarea componenţă: 

1. Konieczny Grzegorz 
2. Cighi Adrian. 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către sucursala din România a societății Franklin Templeton Investment 
Management LTD şi va fi publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 614 / 11.05.2010 

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform prevederilor art.12 alin.(9) din Titlul VII, Capitolul 2 al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform prevederilor art.8 și art.9 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 prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al 
C.N.V.M., 

având în vedere solicitarea societății Franklin Templeton Investment Management LTD, înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.12372/23.04.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emite următoarea 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează domnul Nechifor Marius în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al sucursalei din 
România a societății de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Management LTD. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Nechifor Marius în Registrul C.N.V.M., cu nr.PFR13RCCI/400468, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Sucursala din România a societății de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Management LTD are 
obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordată persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din  
Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare în data de 14.05.2010, se comunică sucursalei din România a societății de administrare a 
investițiilor Franklin Templeton Investment Management LTD şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 616 / 13.05.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere adresa lichidatorului judiciar al S.C. SALCOM S.A. Bucureşti, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.13773/30.04.2010, prin care a fost transmisă Încheierea din data de 20.10.2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul 
nr.1329/2004, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului şi numirea lichidatorului judiciar la societatea menţionată, 

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



 

S.C. SALCOM S.A. Bucureşti”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. SALCOM S.A. Bucureşti (CUI:330165) începând 
cu data de 14.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR.617 / 13.05.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere adresa lichidatorului judiciar al S.C. SALCOM S.A. Bucureşti, înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.13773/30.04.2010, prin care a fost transmisă Încheierea din data de 20.10.2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 
nr.1329/2004, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului şi numirea lichidatorului judiciar la societatea menţionată, 

având în vedere Decizia nr.616/13.05.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. SALCOM S.A. 
Bucureşti, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. SALCOM S.A. Bucureşti (CUI:330165) începând cu data de 
14.05.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 618 / 13.05.2010 

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 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art.173 alin.(1) şi art.183 (1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15088/07.05.2010, 
în şedinţa din data de 13.05.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică primară de vânzare de obligaţiuni emise de MUNICIPIUL IAŞI având următoarele 
caracteristici: 

- obiectul emisiunii: 1.000.000 de obligaţiuni; 
- valoarea nominală: 100 lei/obligaţiune; 
- preţul de vânzare: 100 lei/obligaţiune; 
- dobânda: (ROBID6M+ROBOR6M)/2+0,65%; 
- perioada de derulare: 25.05.2010-31.05.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca. 

Art. 2. Oferta de vânzare se va derula prin plasament intermediat, metoda de intermediere „cea mai bună execuţie”, iar alocarea se 
va face conform prevederilor prospectului de ofertă. 

Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar şi de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de 
ofertă. 

Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca. 
Art. 3. Municipiul Iaşi are obligaţia de a depune la operatorul de piaţă cererea de admitere în termen de cel mult 30 de zile de la data 
de închidere a ofertei. Obligaţiunile emise în urma ofertei publice primare vor fi înscrise la cota Bursei de Valori, în baza prospectului 
de ofertă şi în conformitate cu reglementările Bursei de Valori. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă C.N.V.M. însoţită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei în 
conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 619 / 13.05.2010 

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



 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza dispoziţiilor art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

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

Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în temeiul art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.720/26.04.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13438/29.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Vieriu Laura având Atestatul profesional nr.687/22.11.2007, în calitatea de agent pentru servicii de 
investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social 
situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter şi corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Vieriu Laura în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/220752, în calitate de agent delegat. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 620 / 13.05.2010 

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

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

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

financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. nr.692/19.04.2010 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12530/26.04.2010, completată prin adresele nr.14370/04.05.2010 şi nr.14972/06.05.2010, 
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 INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A. ca urmare a modificării componenţei conducerii societăţii, prin numirea domnului Petrean Alin-Marius şi prin demisia 
domnului Pop Adrian, în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 16.04.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. 
copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a 
modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării conducerii societăţii, dar nu mai târziu de 90 de 
zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 621 / 13.05.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza dispoziţiilor art.1 alin.(3) 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 ale art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

Cluj-Napoca nr.560/29.03.2010 şi nr.644/12.04.2010, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.10159/06.04.2010 şi nr.11387/16.04.2010, 
completate prin adresa nr.14370/04.05.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A. Cluj-Napoca, ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcționare pentru următoarele sedii secundare 
(sucursală/agenţie): 



 

- Oradea, str. Libertăţii nr.56, ap.2, jud. Bihor - sucursală; 
- Oradea, str. Gen. Magheru, bl.M11, parter, jud. Bihor - agenţie. 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 622 / 13.05.2010 

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

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

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

financiare, 
analizând cererea Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare STK TRADING S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.14243/04.05.2010, 
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 STK TRADING S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29, jud. Cluj, ca urmare a modificării componenţei Consiliului de 
Administraţie prin numirea doamnei BULZAN LAURA-KARINA în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie în locul 
domnului BULIGA MIHAI, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.O.A. nr.1/28.04.2010. 
Art. 2. Societatea de Servicii de Investiţii Financiare STK TRADING S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului 
de înregistrare menţiuni, în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în 
modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizaţiei emise de C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către Societatea de Servicii de Investiţii Financiare STK TRADING S.A. 
şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 623 / 13.05.2010 

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

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

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

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

C.N.V.M. cu nr.9818/01.04.2010, completată prin adresa nr.10986/14.04.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului Munteanu Cristian, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.1695/30.03.2004, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare DORINVEST S.A. cu sediul social situat în 
Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu nr.115, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/510259, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare a domnului Munteanu Cristian. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
DORINVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 624 / 13.05.2010 
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) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

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

investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare KD CAPITAL MANAGEMENT S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15174/07.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Niculae Bogdan având Atestatul profesional nr.47/21.04.2010, în calitatea de agent pentru servicii de 
investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare KD CAPITAL MANAGEMENT S.A. cu sediul social în 
Bucureşti, str. Gheorghe Manu nr.5, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Niculae Bogdan în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402335, în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare KD CAPITAL MANAGEMENT S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor 
de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
KD CAPITAL MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 625 / 13.05.2010 

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

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

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

de investiţii financiare, 
având în vedere Deciziile C.N.V.M. nr.393/18.03.2010 și nr.394/18.03.2010, 
analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.14243/04.05.2010, 
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 STK TRADING S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29, jud. Cluj., ca urmare a modificării structurii acţionariatului. 
Art. 2. Structura acţionariatului autorizată la data prezentei decizii este următoarea: 
 

Nr. crt. Nume și prenume / denumire acţionar Participarea la capitalul social al SSIF 

1. 
Acţionari 
semnificativi 

MARUSTER DORINA ALEXANDRINA 17,95% 
PASCU NICOLAE 16,27% 
STK FINANCIAL SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR  S.A. 13,49% 

2. 
Acţionari a căror deţinere se situează sub pragul minim prevăzut la art.18 din 
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital 52,29% 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Servicii de Investiţii Financiare  
STK TRADING S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
RADU TOIA 

 
DECIZIA NR. 626 / 13.05.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare coroborat 

cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
ca urmare a adresei SSIF RAIFFEISEN CAPITAL& INVESTMENT S.A. înregistrata la C.N.V.M. cu nr.11890/20.04.2010, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.85/13.05.05.2010 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

acţionarilor S.C. BERE AZUGA S.A. Azuga în conformitate cu dispoziţiile art.206 din Legea nr.297/2004, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din data de 

13.05.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 



 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe BVB - piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. BERE AZUGA S.A. Azuga (CUI:1315252) 
începând cu data de 18.05.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 627 / 13.05.2010 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

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

în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere dispoziţiile art.203 şi art.204 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale art.68 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, 
având în vedere faptul că: 

1. în cazul în care ulterior derulării ofertei publice de preluare obligatorie sunt îndeplinite cerinţele legale pentru retragerea de la 
tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. ANTECO S.A. Ploiești iar domnul Ilisie Vasile Doru decide iniţierea acestei proceduri, 
preţul oferit în cadrul acestei oferte publice de preluare obligatorie este considerat preţ echitabil; 

2. prețul cel mai mare plătit de ofertant în ultimele 12 luni precedente lansării ofertei este de 0,07 lei/acțiune; 
3. preţul mediu ponderat de tranzacţionare în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de 

ofertă, este de 0,0617 lei/acţiune; 
4. la data de 31.12.2009 activul net contabil al S.C. ANTECO S.A. este de 0,2001 lei/acţiune; 
5. numărul total de acţionari ai S.C. ANTECO S.A., exceptând ofertantul este de 853, 

în baza dispoziţiilor art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
în şedinţa din data de 13.05.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Preţul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ANTECO S.A. Ploiești iniţiată de către domnul Ilisie Vasile Doru 
va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator 
independent înregistrat la C.N.V.M. 
Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situaţie financiară a  
S.C. ANTECO S.A. Ploiești. 
Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă şi cu plicul aferent preţului oferit, urmează a fi depuse în termen de 
15 zile lucrătoare de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 628 / 13.05.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 

Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi 2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.2 alin.(7), art.12 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

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

serviciile de investiţii financiare, 
analizând cererea S.S.I.F. PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. la C.N.V.M. cu nr.2511/28.01.2010, completată prin 

adresele nr.10318/08.04.2010 şi nr.14769/05.05.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 13.05.2010, 

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

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizaţia de funcţionare a S.S.I.F. PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. cu sediul social în 
Bucureşti, bd. Carol nr.34-36, et.8, International Business Center, sector 2, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.2059/04.07.2003. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400021 care atestă înscrierea S.S.I.F. PIRAEUS 
SECURITIES ROMANIA S.A. în Secţiunea Intermediari - Subsecţiunea societăţi pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a lichidării societăţii, societatea are 
obligaţia de a transmite la C.N.V.M. certificatul de radiere corespunzător. 
Art. 4. Societatea are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, la o locație a PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., toate 
evidenţele şi înregistrările referitoare la serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A., S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.,  
S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri S.A., S.C. Casa Română de Compensație S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. şi  
S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. 
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării S.S.I.F. PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. şi se va publica în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 

 
DECIZIA NR. 629 / 14.05.2010 

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, completată şi modificată prin Decizia C.N.V.M. nr.563/27.04.2010, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
potrivit dispoziţiilor art.1, art.2, art.3, art.4 şi art.6 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010, 
în temeiul prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. d) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererile societăţii S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu 

nr.14731/05.05.2010, nr.14732/05.05.2010, nr.14733/05.05.2010 şi nr.14734/05.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitatea de agenţi de distribuţie în numele S.A.I. Intercapital Investment 
Management S.A. cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr.33, etaj 1, sector 1: 
 

Nr. crt. Nume și prenume 
1. Tomoiaga Daniela 
2. Grosu Ion-Daniel 
3. Fînaru Alexandru 
4. Şonei Leonard-Ionuţ 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Tomoiaga Daniela PFR02ADIS/240001 
2. Grosu Ion-Daniel PFR02ADIS/130002 
3. Fînaru Alexandru PFR02ADIS/040003 
4. Şonei Leonard-Ionuţ PFR02ADIS/160004 

 

Art. 3. S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. are obligaţia de a publica pe site-ul www.ifond.ro lista agenţilor proprii de 
distribuţie şi de a actualiza aceste informaţii în concordanţă cu lista agenţilor proprii de distribuţie înscrişi în Registrul C.N.V.M. 
Art. 4. Societatea S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. radierea agenţilor de distribuţie 
menţionaţi la art.1 din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării relaţiei contractuale dintre aceştia şi societate. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 630 / 14.05.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere că sunt îndeplinite dispoziţiile art.1 alin.(2), art.73 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., 
ca urmare a cererii formulate de societatea de servicii de investiţii financiare Piraeus Securities Romania S.A. prin 

adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.10318/08.04.2010 şi nr.13109/28.04.2010, 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 de C.N.V.M.  
doamnei STANCIU Alexandra, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A.  
prin Decizia nr.1485/16.10.2009. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400444 reprezentând înregistrarea doamnei STANCIU Alexandra  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăţi de servicii de investiţii financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizaţiei. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
PIRAEUS SECURITIES ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 

 
DECIZIA NR. 631 / 14.05.2010 

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

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

nr.9331/30.03.2010, completată cu adresele nr.13060/27.04.2010 şi nr.14976/06.05.2010, 
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 OSIAC Roxana, acordată de către C.N.V.M. 
prin Decizia nr.1447/27.06.2006 poziţia nr.2 în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/400940, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiţii financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE a doamnei OSIAC Roxana. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. şi se publică în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 82 / 10.05.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 
modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.82 / 10.05.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea competentă 
care a autorizat FISM 

Denumire firmă de 
Investiţii (FISM) 

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

Adresa 
Servicii şi activităţi de investiţii 

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

1. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CSEC) 

Meritkapital LTD PJM01FISMCYP0940 
Arch. Makarios III Avenue, 
Eftapaton Court, 3rd Floor, 
3105, Limasol 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Oppenheimer EU 
LTD 

PJM01FISMGBR0610 
6 Gracechurch Street, 
Londra, EC3V 0AT 

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

 

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

ATESTAT NR. 83 / 10.05.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 

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

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

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 



 

având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către autorităţile competente din state membre, 

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

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.83 / 10.05.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
Investiţii (FISM) 

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

Adresa 
Servicii şi activităţi de investiţii 

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

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Thinc Group Limited 
PJM01FISMGBR0963 

Bluefin, 1 Aldgate, Londra, 
EC3N 1LP 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Grafton Securities 
Limited 

PJM01FISMGBR0964 
St. Olaves House, 10 Lloyd`s 
Avenue, Londra, EC3N 3AJ 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Rice Whatmough 
Crozier LLP PJM01FISMGBR0965 

1 Bentcliffe, Mossley Road, 
Grasscroft, Oldham, 
Lancashire, OL4 4HH 

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

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Brookfield Financial 
Europe LP 

PJM01FISMGBR0966 
23 Hanover Square, Londra, 
W1S 1JB 

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

5. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Nep Partners LLP 
PJM01FISMGBR0967 

14 Dover Street, Londra,  
W1S 4LW 

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

6. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Magna Capital Limited 
PJM01FISMGBR0968 

Market House, 124 Middlesex 
Street, Londra, E1 7HY 

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

7. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Protorisk Limited 
PJM01FISMGBR0969 

12 Camomile Street, Londra, 
EC3A 7PT 

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

8. 
Malta Financial 
Services Authority 

LL Capital & Partners 
Limited PJM01FISMGBR0970 

II Piazzetta A, Suite 21, Tower 
Road, Sliema, SLM 1607, 
Malta 

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

9. 
Malta Financial 
Services Authority 

FXDD Malta Limited 
PJM01FISMGBR0971 

K2, 1st Floor, Forni Complex, 
Valletta Waterfront, Floriana, 
VLT 16, Malta 

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

10. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

TQ Capital Partners 
Limited 

PJM01FISMGBR0972 
67 Grosvenor Street, Londra, 
W1K 3JN 

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

11. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Northleaf Capital 
Partners (UK) Limited 

PJM01FISMGBR0973 
4th Floor, 14 Waterloo Place, 
Londra, WS1Y 4AR 

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

12. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Lombard Street 
Research Financial 
Services Limited 

PJM01FISMGBR0974 
30 Watling Street, Londra, 
EC4M 9BR art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) și lit. B - e) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ATESTAT NR. 84 / 11.05.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.2/07.01.2010 prin care s-a aprobat anunţul prin care domnul Cacovean Cornel şi-a 

exprimat intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor S.C. PRODCOMPLEX S.A. Târgu Mureş, 
ca urmare a adresei SSIF VENTRUST INVESTMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12727/26.04.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

11.05.2010, 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. PRODCOMPLEX S.A. 
Târgu Mureş 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. PRODCOMPLEX S.A. Târgu Mureş vor 
putea oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 19 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de 
domnul Cacovean Cornel în favoarea acestora la B.C.R S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

ATESTAT NR. 85 / 13.05.2010 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 



 

având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.61/08.12.2009 prin care s-a aprobat anunţul prin care S.C. URSUS BREWERIES S.A. 
şi-a exprimat intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor S.C. BERE AZUGA S.A. Azuga, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din data de 
13.05.2010, 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. BERE AZUGA S.A. Azuga 
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. BERE AZUGA S.A. Azuga, vor putea oricând 
solicita contravaloarea acestora la preţul de 8 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de S.C. URSUS 
BREWERIES S.A. București în favoarea acestora la LIBRA BANK S.A., București. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 86 / 13.05.2010 

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

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

şi în baza prerogativelor generale ale Comisiei stabilite prin 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 măsura asiguratorie de blocare a transferului unui pachet de 61.679 de acţiuni emise de  
S.C. IEZERUL S.A. Borșa ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 28.01.2006, dispusă în baza 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, 

având în vedere Decizia nr.962/10.03.2010, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Comercială în 
dosarul nr.3301/100/2006 (3376/2006), prin care s-a respins irevocabil recursul formulat de dl. TIMIȘ IOAN împotriva deciziei civile 
nr.49/30.03.2009, 

având în vedere Nota privind încetarea măsurii asiguratorii de blocare a transferului unui pachet de 61.679 de acţiuni 
emise de S.C. IEZERUL S.A. Borşa ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 28.01.2006, 

în şedinţa din data de 13.05.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. C.N.V.M. ia act de încetarea cauzelor care au stat la baza instituirii măsurii asiguratorii de blocare a transferului pachetului de 
61.679 de acţiuni emise de S.C. IEZERUL S.A. Borşa, în urma operaţiunii de majorare a capitalului social, aprobată prin Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor din 28.01.2006. 

 
 


