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ORDONANŢA NR. 251 / 07.06.2010 

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 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, 

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 08.06.2010, 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. 252 / 07.06.2010 

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 piața 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 baza art.210 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
luând în considerare următoarele aspecte referitoare la JOVLINE LTD - acționar semnificativ al S.C. AMONIL S.A: 

- în calitate de acționar al S.C. AMONIL S.A. solicitarea acestuia de aplicare a metodei votului cumulativ, pct.1 pe ordinea de zi a 
AGOA din data de 25.11.2009, așa cum a fost enunțată (în sensul discutării și aprobării aplicării metodei votului cumulativ și nu 
în sensul aplicării efective a acestei metode) nu a fost justificată, având în vedere calitatea de acționar semnificativ pe care o 
are. Potrivit art.235 alin.(1) din Legea nr.297/2004, la cererea unui acţionar semnificativ, alegerea pe baza metodei votului 
cumulativ este obligatorie, deci nu se supune aprobării AGOA; 

- a votat „împotrivă”, cu toate că a solicitat înscrierea pe ordinea de zi a AGOA din data de 25.11.2009 a punctului privind aplicarea 
metodei votului cumulativ; 

- la punctul înscris pe ordinea de zi a AGOA din data de 25.11.2009 privind menținerea componenței actuale a Consiliului de 
Administrație a votat „pentru”, cu toate că a solicitat înscrierea pe ordinea de zi și a punctului privind aplicarea metodei votului 
cumulativ la care a votat „împotrivă”; 

- reprezentantul legal al JOVLINE LTD și dl Bică Robert-Octavian în calitate de reprezentant al acționarului menționat în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. AMONIL S.A. din data de 25.11.2009, nu s-au prezentat la audierea dispusă prin 
Ordonanțele C.N.V.M. nr.145/30.03.2010 și nr.146/30.03.2010. 

Pentru fapta anterior menţionată este responsabil JOVLINE LTD în calitate de acționar semnificativ al S.C. AMONIL S.A. 
la data de 25.11.2009. 

În baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. f), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) şi art.277 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 03.06.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 



 

individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în valoare de 3.000 de lei JOVLINE LTD (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35,  
Belize City în calitate de acționar semnificativ al S.C. AMONIL S.A. la data de 25.11.2009. 
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. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 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 
sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată JOVLINE LTD şi S.C. AMONIL S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care nu poate fi contactată, la data 
comunicării ei către S.C. AMONIL S.A. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 259 / 08.06.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind 
piața 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 baza art.235 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările şi completările ulterioare, 
luând în considerare prevederile art.126 alin.(6) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 potrivit cărora criteriile de alegere a 

membrilor consiliului de administraţie în situaţia în care două sau mai multe persoane propuse obţin acelaşi număr de voturi 
cumulate, exprimate de acelaşi număr de acţionari sunt stabilite de AGA şi precizate în procesul-verbal al acesteia, 

având în vedere Hotărârile adoptate în AGOA S.C. AMONIL S.A. din data de 25.11.2009 și procesul-verbal aferent 
acesteia, precum și Hotărârile AGOA din data de 27.04.2010, 

ţinând cont de faptul că Ordonanța C.N.V.M. nr.68/03.02.2010 nu a fost pusă în aplicare de către Consiliul de Administrație 
aflat în funcție la data de 25.11.2009, 

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi a deliberărilor din ședința din data de 03.06.2010, respectiv 
08.06.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. În termen de 15 zile de la data comunicării prezentului act individual, Consiliul de Administraţie al S.C. AMONIL S.A. în 
funcție la data AGOA din 25.11.2009, are obligația să convoace Adunarea Generală Ordinară care să se desfăşoare în termen de  
30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea înscris, ca punct distinct pe ordinea de zi, stabilirea criteriilor de 
departajare a celor 5 candidați la funcția de administrator al S.C. AMONIL S.A. care au obţinut acelaşi număr de voturi exprimate de 
acelaşi număr de acţionari în cadrul adunării generale din data de 25.11.2009. 
Art. 2. În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art.1 din prezenta ordonanţă, C.N.V.M. va solicita instanţei competente să 
dispună convocarea adunării generale a acţionarilor S.C. AMONIL S.A. şi va aplica sancţiuni corespunzătoare Consiliului de 
Administraţie al societăţii emitente, în funcție la data AGOA din 25.11.2009 în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din 
Legea nr.297/2004 privind piața de capital. 
Art. 3. S.C. AMONIL S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, dar fără a depăşi 24 de ore de la data convocării 
şi de la data desfăşurării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. AMONIL S.A. cu sediul în Slobozia, Șoseaua Călărași km 4, jud. Ialomița, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării, iar în situaţia în care partea vizată nu poate fi contactată, la data 
publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 260 / 09.06.2010 

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 11.06.2010, ca urmare a Hotărârii C.A. 
nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 261 / 09.06.2010 

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 15.06.2010, 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. 262 / 09.06.2010 

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 15.06.2010, 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. 265 / 11.06.2010 

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 24.06.2010, 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. 266 / 11.06.2010 

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 23.06.2010 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 

 
DECIZIA NR. 729 / 07.06.2010 

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, potrivit cărora S.C. AGROMEC RETEZAT S.A. Hunedoara este în 

lichidare, 
având în vedere informaţiile transmise prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17358/25.05.2010 de către  

ORC Hunedoara, din care rezultă faptul că prin Încheierea nr.10136 din data de 19.12.2008 pronunţată de către  
Tribunalul Hunedoara a fost numit lichidatorul S.C. AGROMEC RETEZAT S.A. Hunedoara, societate aflată în dizolvare de drept, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC RETEZAT S.A. Hunedoara 
(CUI:3364715), începând cu data de 09.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 730 / 07.06.2010 

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC RETEZAT S.A. Hunedoara este în 

lichidare, 
având în vedere informaţiile transmise prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17358/25.05.2010 de către  

ORC Hunedoara, din care rezultă faptul că prin Încheierea nr.10136 din data de 19.12.2008 pronunţată de către  
Tribunalul Hunedoara a fost numit lichidatorul S.C. AGROMEC RETEZAT S.A. Hunedoara, societate aflată în dizolvare de drept, 

având în vedere Decizia nr.729/07.06.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
RETEZAT S.A. Hunedoara, 

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



 

S.C. AGROMEC RETEZAT S.A. Hunedoara, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC RETEZAT S.A. Hunedoara (CUI:3364715), începând 
cu data de 09.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 731 / 07.06.2010 

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, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în conformitate cu art.1 alin.(3), art.53 şi art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. e) şi alin.(2), precum şi art.29 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 si a depozitarilor, 
ținând cont de solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR ZEPTER S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.17316/25.05.2010, și completată prin adresa nr.18295/01.06.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR ZEPTER S.A. 
ca urmare a schimbării sediului social al societăţii la adresa: „STR. ȘTEFAN GRECEANU NR.6, SECTOR 2, BUCUREŞTI” în 
conformitate cu Hotărârea AGEA nr.1 din 16.05.2010. 
Art. 2. Societatea de administrare a investiţiilor are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, 
în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor în modul de organizare şi 
funcţionare ca urmare a autorizării schimbării sediului social, precum şi noul certificat de înregistrare, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. și va fi 
publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 732 / 07.06.2010 

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.539/21.04.2010, 
în temeiul art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2003 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.130/10.06.2003, modificat şi completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.15/18.01.2006, 
având în vedere adresele transmise de S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu, înregistrate la C.N.V.M. cu 

nr.17077/21.05.2010, nr.17078/21.05.2010 şi nr.17079/21.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează cursul „Agenţi pentru servicii de investiţii financiare” cod ASIF 6.2010, organizat de S.C. Bursa  
Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu. Cursul se va desfăşura în perioada 21-25.06.2010 la Bucureşti, bd. Gen. Magheru 
nr.27, et.1, ap.14. Examenul va avea loc în data de 26.06.2010, în acelaşi loc. 
Art. 2. Se autorizează cursul „Personal din cadrul Compartimentului de control intern al societăţilor de servicii şi investiţii financiare” 
cod CTRL 6.2010, organizat de S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu. Cursul se va desfăşura în perioada  
21-25.06.2010 la Bucureşti, bd. Gen. Magheru nr.27, et.1, ap.14. Examenul va avea loc în data de 26.06.2010, în acelaşi loc. 
Art. 3. Se autorizează cursul „Consultanţi de investiţii financiare” cod CIF 1.2010, organizat de S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de 
Mărfuri S.A. Sibiu. Cursul se va desfăşura în perioada 28.06-03.07.2010 la Bucureşti, bd. Gen. Magheru nr.27, et.1, ap.14. 
Examenul va avea loc în data de 09.07.2010, în acelaşi loc. 
Art. 4. Comisia de examinare pentru cursurile menţionate la art.1 şi art.2 va avea următoarea componenţă: 

- Mihai Lilea - preşedinte; 
- Marius Acatrinei - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 
- Minodora Budin - membru supleant; 
- Darius Cipariu - membru supleant. 

Art. 5. Comisia de examinare pentru cursul menţionat la art.3 va avea următoarea componenţă: 
- Paul Barangă - preşedinte; 
- Marius Acatrinei - membru; 
- Ioan Aleman - membru; 



 

- Darius Cipariu - membru supleant; 
- Toma Doşteţeanu - membru supleant. 

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR, 

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIA NR. 733 / 07.06.2010 
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 RAIFFEISEN BANK S.A. Bucureşti înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17241/25.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna STOICA MIHAELA CORINA având Atestatul profesional nr.298/19.06.2007, în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern al RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, Piaţa Charles de 
Gaulle, et. 4, 5, 6, 7, 8, nr.15, sector 1. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei STOICA MIHAELA CORINA în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400471 în calitate de 
reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea RAIFFEISEN BANK S.A. Bucureşti 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 RAIFFEISEN BANK S.A. Bucureşti şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 734 / 07.06.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 şi ale art.6 alin.(1) din 

Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17241/25.05.2010, 
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 CIUCĂ CARMEN prin  
Decizia C.N.V.M. nr.220/12.02.2009, în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, Piaţa Charles de 
Gaulle nr.15, et.4, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/230402 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern a doamnei CIUCĂ CARMEN. 
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 unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii 
autorizaţiei. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către RAIFFEISEN BANK S.A. şi se publică în Buletinul 
electronic C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 735 / 07.06.2010 

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) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 



 

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

nr.12127/22.04.2010, completată prin adresele nr.12859/27.04.2010, nr.12945/27.04.2010, nr.17136/21.05.2010, 
nr.18263/01.06.2010 și nr.18366/01.06.2010, 

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 OLTENIA GRUP  
INVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.4, jud. Dolj, ca urmare a modificării componenţei Consiliului de 
administrație, prin numirea în calitatea de administrator a doamnei Untaru Titica, în locul doamnei Ivanovici Ileana în conformitate cu 
Hotărârea AGOA nr.250/15.04.2010 și Hotărârea Consiliului de administrație nr.349/28.05.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, 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 investiții financiare  
OLTENIA GRUP INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 736 / 08.06.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) şi art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 

privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.16774/18.05.2010, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.16744/19.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.17131/21.05.2010, nr.17602/27.05.2010 și nr.18222/01.06.2010, 

ținând cont de Decizia nr.20/07.05.2010 a Consiliului de Administrație a S.C. Depozitarul Central S.A., 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Popescu Cristinel-Sandu în calitatea de administrator provizoriu al S.C. Depozitarul Central S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. şi se publică în Buletinul 
electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 737 / 08.06.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) şi art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 

privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.16774/18.05.2010, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.16744/19.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.17131/21.05.2010, nr.17602/27.05.2010 și nr.18222/01.06.2010, 

ținând cont de Decizia nr.20/07.05.2010 a Consiliului de Administrație a S.C. Depozitarul Central S.A., 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Boloș Doru în calitatea de administrator provizoriu al S.C. Depozitarul Central S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. şi se publică în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 



 

DECIZIA NR. 738 / 08.06.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) şi art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 

privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.16774/18.05.2010, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.16744/19.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.17131/21.05.2010, nr.17602/27.05.2010 și nr.18222/01.06.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.C. Depozitarul Central S.A., ca urmare a modificării componenţei 
Consiliului de Administraţie, prin numirea domnilor Boloș Doru și Popescu Cristinel-Sandu în calitate de administratori provizorii ai 
societății, în locul domnilor Isac Ovidiu-Lucian și Catona Ioan, în conformitate cu Decizia CA nr.20/07.05.2010, 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. şi se publică în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 739 / 08.06.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) şi art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 

privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr.486/05.05.2010, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.14883/06.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.17617/27.05.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Dichel Constantin în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Depozitarul  
Sibex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Sibex S.A. şi se publică în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 740 / 08.06.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) şi art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 

privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu prin adresa nr.486/05.05.2010, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.14883/06.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.17617/27.05.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.C. Depozitarul Sibex S.A., ca urmare a modificării componenţei 
Consiliului de Administraţie, prin numirea domnului Dichel Constantin în locul domnului Ancuţa Teodor, în conformitate cu Hotărârea 
AGOA nr.4/15.04.2010. 



 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Sibex S.A. şi se publică în  
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 741 / 08.06.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) şi art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) şi art.149 din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor 
centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. Sibiu prin adresa nr.582/18.05.2010, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16759/19.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.17471/26.05.2010 şi nr.17831/28.05.2010, 

având în vedere Hotărârea nr.4/21.04.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Casa Română de 
Compensaţie S.A. Sibiu, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna Vișan Adriana în calitatea de administrator al S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 742 / 08.06.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) şi art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) şi art.149 din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor 
centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. Sibiu prin adresa nr.582/18.05.2010, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16759/19.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.17471/26.05.2010 şi nr.17831/28.05.2010, 

având în vedere Hotărârea nr.4/21.04.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Casa Română de 
Compensaţie S.A. Sibiu, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează doamna Bunea Anca-Elena în calitatea de administrator al S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 743 / 08.06.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) şi art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) şi art.149 din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor 
centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 



 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. Sibiu prin adresa nr.582/18.05.2010, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16759/19.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.17471/26.05.2010 şi nr.17831/28.05.2010, 

având în vedere Hotărârea nr.4/21.04.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Casa Română de 
Compensaţie S.A. Sibiu, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Chiș Grigore în calitatea de administrator al S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 744 / 08.06.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) şi art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) şi art.149 din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor 
centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. Sibiu prin adresa nr.582/18.05.2010, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16759/19.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.17471/26.05.2010 şi nr.17831/28.05.2010, 

având în vedere Hotărârea nr.4/21.04.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Casa Română de 
Compensaţie S.A. Sibiu, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Lupu Marian în calitatea de administrator al S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 745 / 08.06.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) 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, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.148 alin.(2), art.149 alin.(3) şi art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1), art.32 alin.(2), art.138, art.147 alin.(3) şi art.149 din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor 
centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. Sibiu prin adresa nr.582/18.05.2010, 
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16759/19.05.2010, completată prin documentaţia depusă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 
nr.17471/26.05.2010 şi nr.17831/28.05.2010, 

având în vedere Hotărârea nr.4/21.04.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Casa Română de 
Compensaţie S.A. Sibiu, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.C. Casa Română de Compensaţie S.A., ca urmare a modificării 
componenţei Consiliului de Administraţie, prin numirea doamnelor Vișan Adriana și Bunea Anca-Elena, precum și a domnilor  
Chiș Grigore și Lupu Marian, în locul domnilor Gilea Mihai Nicolae, Lupuți Radu, Maluțan Sorin și Sima Cristian, în conformitate cu 
Hotărârea nr.4/21.04.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Casa Română de Compensaţie S.A. şi se publică în 
Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 

DECIZIA NR. 746 / 08.06.2010 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 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 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere Hotărârea AGEA a S.C. Ropharma S.A. din data de 25.06.2009 publicată în Monitorul Oficial 
nr.4058/04.08.2009, Partea a IV-a, potrivit căreia s-a hotărât „răscumpărarea propriilor acţiuni în limita a 5% din capitalul social al 
societăţii, stabilind valoarea minimă de 0,7 lei/acţiune şi valoarea maximă 1 leu/acţiune, operaţiunea de răscumpărare urmând a se 
efectua până la data de 25.06.2010. […]” şi Hotărârea AGEA din data de 03.03.2010, publicată în Monitorul Oficial 
nr.1136/18.03.2010, în care s-a hotărât „distribuirea cu titlu de bonificaţie către salariaţi şi organele de conducere ale unui număr de 
271.066 acţiuni proprii, dobândite de S.C. Ropharma S.A. prin răscumpărare, în baza Hotărârii AGEA nr.2/25.06.2009 şi a listei 
nominale cu modalitatea de distribuire”, 

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) şi art.183 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu art.15 alin.(1) lit. b) pct.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, care transpune prevederile art.4 din Directiva 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE, 

ca urmare a adresei S.C. Ropharma S.A. Braşov, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17788/27.05.2010, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

08.06.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acţiuni angajaţilor şi membrilor conducerii S.C. Ropharma S.A. Braşov, 
având următoarele caracteristici: 

- obiect: 271.066 de acţiuni; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acţiune; 
- perioada de distribuție: 21.06.2010-30.06.2010. 

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.C. Ropharma S.A. și se va publica în Buletinul C.N.V.M. 
PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 

DECIZIA NR. 747 / 08.06.2010 
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.173 alin.(1) şi art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREŞTI S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17930/28.05.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

08.06.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ARTECA JILAVA S.A. Jilava iniţiată de către  
Radu Paul, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 720.055 de acţiuni, reprezentând 19,37% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 9,5 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 21.06.2010-09.07.2010, 
- intermediarul ofertei: SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREŞTI S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile  
S.C. ARTECA JILAVA S.A. Jilava permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, republicat, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: „Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 
ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 748 / 08.06.2010 
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 KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17082/21.05.2010, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.96/08.06.2010 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

acţionarilor S.C. STX RO OFFSHORE BRĂILA S.A. 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 

08.06.2010, 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. STX RO OFFSHORE BRĂILA S.A. 
(CUI:2244532) începând cu data de 11.06.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 749 / 08.06.2010 

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, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 

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 art.251 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, privind autorizarea și funcționarea societăților de 

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
conform prevederilor art.5, Secțiunea 6, Subsecțiunea 1 și art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind 

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea EFG Eurobank Mutual Funds Management SAI S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele 

înregistrate cu nr.9360/30.03.2010, nr.12259/23.04.2010, nr.17297/25.05.2010, nr.17629/27.05.2010 și nr.18014/31.05.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 

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

Art. 1. Se retrage autorizația fondului deschis de investiții Bancpost Plus, administrat de EFG Eurobank Mutual Funds Management 
SAI S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. fondul deschis de investiții Bancpost Plus, înregistrat cu nr.CSC06FDIR/400027. 
Art. 3. În termen de 2 zile de la data comunicării deciziei de retragere a autorizației fondului deschis de investiții Bancpost Plus, EFG 
Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI S.A. are obligația de a publica într-un cotidian de circulație națională, o notă de 
informare cu privire la retragerea autorizației și de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării acesteia. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către EFG Eurobank Mutual Funds Management SAI S.A. şi va fi 
publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 750 / 08.06.2010 

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, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 

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 art.251 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, privind autorizarea și funcționarea societăților de 

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
conform prevederilor art.252-259 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, 
ținând cont de art.5, Secțiunea 6, Subsecțiunea 1 și art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind  

Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea EFG Eurobank Mutual Funds Management SAI S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele 

înregistrate cu nr.9360/30.03.2010 și nr.12259/23.04.2010, nr.17297/25.05.2010 și nr.17629/27.05.2010 și nr.18360/01.06.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 08.06.2010, 

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

Art. 1. Se retrage autorizația fondului deschis de investiții Bancpost Active Balanced, administrat de EFG Eurobank Mutual Funds 
Management SAI S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. fondul deschis de investiții Bancpost Active Balanced, înregistrat cu 
nr.CSC06FDIR/400026. 
Art. 3. EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI S.A. are obligația încheierii unui contract cu un auditor financiar, 
membru CAFR, în termen de 10 zile de la data emiterii prezentei decizii, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării 
Bancpost Active Balanced. După desemnarea administratorului lichidării, EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI 
S.A. are obligația transmiterii la C.N.V.M., în termenele prevăzute de art.252-259 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,  
a documentelor menționate de aceste articole. 



 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către EFG Eurobank Mutual Funds Management SAI S.A. şi va fi 
publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 752 / 08.06.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

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

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

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

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

nr.782/03.05.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15416/10.05.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea 
următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului Ungureanu Bogdan, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.422/27.03.2007, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter şi corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/121312, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare a domnului Ungureanu Bogdan. 
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. 753 / 09.06.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentinţa Comercială nr.571/F/22.04.2010 pronunţată de către Tribunalul Argeș în Dosarul 

nr.741/1259/2009, prin care împotriva debitoarei S.C. FORESTA MUSCEL S.A. Câmpulung-Muscel s-a deschis procedura 
falimentului şi se numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. FORESTA MUSCEL S.A. Câmpulung-Muscel 
(CUI:10693710) începând cu data de 10.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 754 / 09.06.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentinţa Comercială nr.571/F/22.04.2010 pronunţată de către Tribunalul Argeș, în Dosarul 

nr.741/1259/2009, prin care împotriva debitoarei S.C. FORESTA MUSCEL S.A. Câmpulung-Muscel s-a deschis procedura 
falimentului şi se numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.753/09.06.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. FORESTA 
MUSCEL S.A. Câmpulung-Muscel, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. FORESTA MUSCEL S.A. Câmpulung-Muscel (CUI:10693710) 
începând cu data de 10.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 



 

 
DECIZIA NR. 755 / 09.06.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. TRICOTTON S.A. Panciu este în faliment, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17714/27.05.2010 transmisă de către ORC Vrancea, din care 

rezultă faptul că, prin Înregistrarea din oficiu nr.4308 din data de 06.03.2006 s-a înregistrat la ORC Încheierea din data de 
16.02.2006 pronunțată de către Tribunalul Vrancea, în dosarul nr.29/F/2005, prin care s-a dispus intrarea în faliment a  
S.C. TRICOTTON S.A. Panciu şi s-a numit lichidatorul judiciar al acesteia, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. TRICOTTON S.A. Panciu (CUI:1461037) începând 
cu data de 10.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 756 / 09.06.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. TRICOTTON S.A. Panciu este în faliment, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17714/27.05.2010 transmisă de către ORC Vrancea, din care 

rezultă faptul că, prin Înregistrarea din oficiu nr.4308 din data de 06.03.2006 s-a înregistrat la ORC Încheierea din data de 
16.02.2006 pronunțată de către Tribunalul Vrancea, în dosarul nr.29/F/2005, prin care s-a dispus intrarea în faliment a  
S.C. TRICOTTON S.A. Panciu şi s-a numit lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.755/09.06.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. TRICOTTON S.A. 
Panciu, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. TRICOTTON S.A. Panciu (CUI:1461037) începând cu data de 
10.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 757 / 09.06.2010 
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 informaţiile furnizate pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr.2339/25.03.2010, prin Sentinţa Civilă nr.324/15.02.2010 pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul 1436/96/2008, împotriva 
debitoarei S.C. AUTOTRANSPORT MIERCUREA-CIUC S.A. Harghita s-a dispus intrarea în faliment şi dizolvarea societăţii, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AUTOTRANSPORT MIERCUREA-CIUC S.A. 
Harghita (CUI:516851) începând cu data de 14.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

DECIZIA NR. 758 / 09.06.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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



 

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr.2339/25.03.2010, prin Sentinţa Civilă nr.324/15.02.2010 pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul 1436/96/2008, împotriva 
debitoarei S.C. AUTOTRANSPORT MIERCUREA-CIUC S.A. Harghita s-a dispus intrarea în faliment şi dizolvarea societăţii, 

având în vedere Decizia nr.757/09.06.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
S.C. AUTOTRANSPORT MIERCUREA-CIUC S.A. Harghita, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AUTOTRANSPORT MIERCUREA-CIUC S.A. Harghita 
(CUI:516851) începând cu data de 14.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 759 / 09.06.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentinţa comercială nr.1064 din data de 06.10.2010 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul 

5084/95/2009, publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.4883/22.10.2009, prin care s-a 
dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment la S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A. Târgu Jiu, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A. Târgu Jiu 
(CUI:2162858) începând cu data de 14.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 760 / 09.06.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere Sentinţa comercială nr.1064 din data de 06.10.2010 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul 

5084/95/2009, publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.4883/22.10.2009, prin care s-a 
dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment la S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A. Târgu Jiu, 

având în vedere Decizia nr.759/09.06.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A. Târgu Jiu, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A. Târgu Jiu (CUI:2162858) începând cu 
data de 14.06.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
DECIZIA NR. 761 / 09.06.2010 

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 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 BROKER S.A.  

Cluj-Napoca, nr.3879/14.05.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16543/18.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Ormenişan Ovidiu-Adrian având Atestatul profesional nr.43/25.01.2007, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social 
situat în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.119, jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Ormenişan Ovidiu-Adrian în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/122339 în calitate de 
agent pentru servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. Cluj-Napoca are obligaţia să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE 
BROKER S.A. Cluj-Napoca şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 762 / 09.06.2010 

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, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile 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 dispoziţiile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) şi art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind  

Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.17143/21.05.2010, completată prin adresa nr.19208/08.06.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/170640, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent delegat 
a domnului Gherghe Bogdan-Ionuţ, autorizat în numele societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. cu sediul 
social situat în Bucureşti, bd. Unirii nr.19, bl.4B, parter, sector 5. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Gherghe Bogdan-Ionuţ în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiţii 
financiare, cu nr.PFR02ASIF/172338. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE 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  
TRADEVILLE S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 763 / 09.06.2010 

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 TRADEVILLE S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.17143/21.05.2010, 
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 Dobrotă Ioana-Felicia, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia C.N.V.M. nr.1508/22.10.2009, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. cu sediul social 
situat în Bucureşti, bd. Unirii nr.19, bl.4B, parter, sector 5. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/122256, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare a doamnei Dobrotă Ioana-Felicia. 



 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 764 / 09.06.2010 

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 prevederilor 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 BFOREX GLOBAL TRADING S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.18978/07.06.2010, completată prin adresa nr.19062/07.06.2010, 
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 SCORȚANU ION, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia nr.472/25.03.2009 poz 2, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare BFOREX GLOBAL TRADING S.A. cu sediul 
social situat în Bucureşti, str. Occidentului nr.33, corp A, parter, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/042190, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare a domnului SCORȚANU ION. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
BFOREX GLOBAL TRADING S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 765 / 09.06.2010 

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 alin.(1) şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
în temeiul prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BFOREX GLOBAL TRADING S.A. București, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.18311/01.06.2010, completată prin adresa nr.18978/07.06.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii 
de investiţii financiare BFOREX GLOBAL TRADING S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, str. Occidentului nr.33, corp A, parter, 
sector 1: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Ciocoiu Daniel-Mihăiță 2206/07.01.2006 

 

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

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Ciocoiu Daniel-Mihăiță PFR02ASIF/402337 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
 



 

DECIZIA NR. 766 / 09.06.2010 
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) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

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

cu nr.17916/28.05.2010, 
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 MUNTENIA GLOBAL 
INVEST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4, ca urmare a modificării componenţei Consiliului 
de administrație, prin numirea în calitatea de administrator a doamnei Hetel Maria, în locul domnului Popescu Radu Bogdan în 
conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 17.05.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, 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 investiții financiare  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 767 / 09.06.2010 

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

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

al C.N.V.M., 
având în vedere solicitarea societăţii de administrare a investiţiilor S.A.I. Erste Asset Management S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.18799/04.06.2010, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.19088/08.06.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emite următoarea 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Alina Steluţa PICĂ în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societăţii de 
administrare a investiţiilor S.A.I. Erste Asset Management S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Pică Alina Steluţa în Registrul C.N.V.M., cu nr.PFR13RCCI/400472 în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Societatea de administrare a investiţiilor S.A.I. Erste Asset 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 către societatea de administrare a investiţiilor S.A.I. Erste Asset 
Management S.A. şi va fi publicată în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 768 / 11.06.2010 

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, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile 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, precum şi ale art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.21 şi art.24 lit. g) din 
Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 

în conformitate cu dispoziţiile 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., 

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare VALMOB INTERMEDIA S.A. Pitești, 



 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17020/20.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/290816 care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare a doamnei STOIAN DANIELA, autorizată în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
VALMOB INTERMEDIA S.A. cu sediul social situat în Pitești, str. Armand Călinescu nr.2, jud. Argeș. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei STOIAN DANIELA în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de agent delegat,  
cu nr.PFR02ADEL/290757. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare 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  
VALMOB INTERMEDIA S.A. şi se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 769 / 11.06.2010 

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

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

de investiţii financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare VALMOB INTERMEDIA S.A. Pitești, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17020/20.05.2010, completată prin adresa nr.19265/09.06.2010, 
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  
VALMOB INTERMEDIA S.A. Pitești ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) situat în Câmpina, bd. Carol I, bl.23G, 
parter, jud. Prahova şi autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.2244/15.08.2000. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare VALMOB INTERMEDIA S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de 
organizare şi funcţionare menţionată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
VALMOB INTERMEDIA S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 96 / 08.06.2010 

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.6/03.02.2010 prin care s-a aprobat anunţul prin care SCANDINOR AS şi-a exprimat 

intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor S.C. STX RO OFFSHORE BRĂILA S.A., 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din data de 

08.06.2010, 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. STX RO OFFSHORE 
BRĂILA 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. STX RO OFFSHORE BRĂILA S.A.,  
vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 3,15 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector 
deschis de STX NORWAY OFFSHORE AS în favoarea acestora la RAIFFEISEN BANK S.A. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 97 / 08.06.2010 

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, 
ca urmare a adresei AMF (Autorite des Marches Financiers) - Franța înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17952/31.05.2010, 
în cadrul ședinţei din data de 08.06.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act 



 

individual: 
ATESTAT 

Art. 1. C.N.V.M. confirmă faptul că a luat act de notificarea transmisă de AMF (Autorite des Marches Financiers) - Franța privind 
prospectul pentru angajaţii ADOBE SYSTEMS INCORPORATED şi ai anumitor filiale din Spaţiul Economic European ale societăţii 
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
AVIZ NR. 19 / 08.06.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.19/18.10.2004, nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007 şi nr.71/03.10.2007, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.69 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
conform prevederilor art.70 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.26 alin.(1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010, 
conform prevederilor art.2 din Decizia C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea Libra Bank S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17753/27.05.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările documentelor care au stat la baza autorizării Libra Bank S.A. în calitate de depozitar, în conformitate 
cu documentul intitulat „Norme privind desfăşurarea activităţii de depozitar pentru organisme de plasament colectiv”, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către Libra Bank S.A. şi va fi publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M,  
cu excepţia anexei. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 12 / 07.06.2010 

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și alin.(10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 
modificată in Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

conform 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 prevederile art.129 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în baza prevederilor art.17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de 

tranzacționare, 
având în vedere necesitatea stabilirii modului de aplicare a art.17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele 

reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările şi completările ulterioare, în condițiile în care acțiunile 
operatorului de piață sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din şedinţa din data de 03.06.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune: 

Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art.17 din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de 
tranzacționare, până la modificarea acestuia. 
Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziţii: 

(1) în conformitate cu prevederile art.129 alin.(3) din Legea nr.297/2004, orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţă va fi 
notificată acestuia şi C.N.V.M. în termen de 2 zile lucrătoare; 

(2) în situația în care acțiunile emise de operatorul de piață sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacționare, obligația notificării prevăzute la alin.(1) revine depozitarului central, în termen de două zile lucrătoare 
de la sfârșitul fiecărei luni și în baza următoarelor proceduri: 
a) participanții care utilizează conturi globale în sistemul depozitarului central vor raporta acestuia, în ultima zi lucrătoare a 

fiecărei luni, datele şi informaţiile privind identitatea clienţilor cu deţineri de acţiuni ale operatorului de piață şi numărul de 
acţiuni ale operatorului de piață deţinute de aceştia, înregistrate în sistemele proprii de back-office. 

b) Depozitarul central va centraliza, la sfârşitul ultimei zile lucrătoare a fiecărei luni, datele şi informaţiile menționate la lit. a) și, 
după caz, datele și informațiile furnizate de conturile individuale din sistem, în vederea cumulării tuturor deţinerilor de acţiuni 
ale operatorului de piață pe numele unei persoane, având un anumit identificator unic (cod numeric personal/CUI/paşaport/ 
cod fiscal). 

Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) şi în Buletinul C.N.V.M. 
PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 


