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ORDONANŢA NR. 330 / 27.07.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. TAR S.R.L: 

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

- nu a respectat prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.217/11.05.2010 de a se conforma, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
primirea ordonanţei, uneia din obligaţiile alternative prevăzute la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) şi art.277 din Legea nr.297/2004 privind piaţa 
de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 27.07.2010, 

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

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Moscaliuc Viorel, în calitate de administrator al  
S.C. Tar S.R.L. - acţionar al S.C. MITECO S.A. Iași (CUI:1975364). 
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 C.N.V.M., Direcţia Emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. TAR S.R.L are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, să se conformeze uneia 
din obligaţiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. MITECO S.A. Iaşi, împreună cu persoanele cu care acționează în 
mod concertat. Preţul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Miteco S.A. va fi stabilit în conformitate cu 
prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la 
C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situaţii financiare a emitentului; 

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

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 331 / 27.07.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. TAR S.R.L: 

- a depăşit pragul de 50% din drepturile de vot asupra S.C. MITECO S.A. Iaşi ca urmare a operaţiunii de majorare a capitalului 



 

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

- nu a respectat prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.217/11.05.2010 de a se conforma, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
primirea ordonanţei, uneia din obligaţiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) şi art.277 din Legea nr.297/2004 privind piaţa 
de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 27.07.2010, 

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

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Tănase Mihai în calitate de administrator al S.C. Tar S.R.L. 
- acţionar al S.C. MITECO S.A. Iași (CUI:1975364). 
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 C.N.V.M., Direcţia Emitenţi în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. TAR S.R.L. are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, să se conformeze uneia 
din obligaţiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, respectiv: 

a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. MITECO S.A. Iaşi, împreună cu persoanele cu care acționează în 
mod concertat. Preţul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Miteco S.A. va fi stabilit în conformitate cu 
prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la 
C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situaţii financiare a emitentului; 

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

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

ORDONANŢA NR. 332 / 27.07.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere înregistrarea la Tribunalul București la data de 12.07.2010 a Dosarului nr.33545/3/2010, avându-i ca 

inculpați pe domnul Ciorcilă Horia și domnul Silaghi Eugen Claudiu Iuliu pentru săvârșirea infracțiunilor de manipulare a pieței de 
capital, respectiv spălare de bani, 

ţinând cont de prevederile art.18 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, 
în conformitate cu prevederile art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 27.07.2010, 

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

Art. 1. Consiliul de Administraţie al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. are obligaţia de a convoca, în termen de cel mult 60 de zile de la 
data emiterii prezentei ordonanţe, Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii în vederea adoptării unei hotărâri cu privire la 
oportunitatea menţinerii domnului Ciorcilă Horia și a domnului Silaghi Eugen Claudiu Iuliu în funcţia de administratori ai  
S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., în condiţiile inculpării celor doi administratori în dosare penale și a constatării situației de 
incompatibilitate a acestuia din urmă, în conformitate cu art.14 lit. a) din Statutul societății de investiții financiare. 
Art. 2. În situaţia nerespectării dispoziţiilor art.1 din prezenta ordonanţă, C.N.V.M. va solicita instanţei, în conformitate cu dispoziţiile 
art.2 alin.(5) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, să dispună convocarea Adunării Generale a Acţionarilor  
S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., în scopul menţionat la art.1. 
Art. 3. Hotărârea adoptată va fi comunicată C.N.V.M. în termen de 5 zile de la data adoptării. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile. Contestaţia nu suspendă executarea dispoziţiilor prezentului act. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. şi va fi publicată în Buletinul 
C.N.V.M., forma electronică, şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 

 
ORDONANŢA NR. 334 / 28.07.2010 

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

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

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

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

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

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data de 28.07.2010, un pachet de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la  
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucureşti, se blochează, ca măsură asiguratorie, pentru o perioadă de două săptămâni în 
vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul 
executării silite. 
Art. 2. Executarea silită a pachetului de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI 
SANITARE S.A. Bucureşti se va realiza cu respectarea prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005, ale art.2 şi art.4 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006, prin vânzarea acestora numai pe o piață reglementată și printr-un intermediar autorizat  
de C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Vladimir COJOCARU 

 
ORDONANŢA NR. 335 / 28.07.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21602/30.06.2010 şi 

nr.22312/07.07.2010, privind suspendarea dreptului prevăzut la art.206 din Legea nr.297/2004, în ceea ce priveşte  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa, 

luând act de poziţia Ministerului Finanţelor Publice, potrivit căreia „retragerea acţiunilor de la tranzacţionare pe piaţa 
reglementată ar conduce la prejudicierea interesului statului român în sensul că, în lipsa unei cotaţii a acţiunilor pe o piaţă 
reglementată, evaluarea acţiunilor va fi dificil de realizat”, precum şi „raportat la procedurile iniţiate de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. 
Constanţa şi aflate în derulare pe piaţa de capital, care urmăresc delistarea acestei societăţi comerciale, statul român, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, este lezat în drepturile sale de actual creditor obligatar şi de viitor acţionar al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. 
Constanţa” iar „veniturile realizate dintr-o eventuală valorificare a acţiunilor societăţii comerciale, care urmează a fi deţinute de stat, 
alimentează bugetul public naţional şi, în consecinţă, vor fi destinate realizării unor programe de interes public general”, 

în considerarea situaţiei de facto ce urmează a se crea la data de 30.09.2010, prin împlinirea termenului de scadență a 
obligațiunilor emise în aplicarea OUG nr.118/2003, aprobată prin Legea nr.89/2005, 

în considerarea raportului curent publicat de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa, la data 27.05.2010,  
potrivit căruia la data de 30.06.2010 a fost convocată AGEA, care are ca punct distinct pe ordinea de zi, printre altele, majorarea 
capitalului social prin aport în numerar cu exercitarea dreptului de preferinţă al acţionarilor îndreptăţiţi, în cuantum de până la 
450.000.000 de lei destinat efectuării unei plăţi parţiale şi răscumpărării unei părţi corespunzătoare din obligaţiunile emise de 
societate în conformitate cu prevederile OUG nr.118/2003, aprobată prin Legea nr.89/2005, 

în considerarea raportului curent publicat de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa, la data 30.06.2010, potrivit 
căruia la data de 30.06.2010, AGEA a aprobat majorarea capitalului social al societăţii printr-un nou aport în numerar în cuantum de 
până la 450.000.000 de lei, cu acordarea dreptului de preferinţă, aport în numerar special destinat efectuării de către societate a 
unei plăţi parţiale şi răscumpărării unei părţi corespunzătoare din obligaţiunile emise de societate în conformitate cu prevederile 
OUG nr.118/2003, aprobată prin Legea nr.89/2005, 

ţinând cont de faptul că, la data prezentei, operaţiunea de majorare a capitalului social al S.C. ROMPETROL  
RAFINARE S.A. aprobată în A.G.E.A. din data de 30.06.2010 este în derulare şi nu se cunosc rezultatele operaţiunii în cauză, 

ţinând cont de faptul că acţiunile rezultate ca urmare a subscrierilor realizate în cadrul majorării capitalului social, precum şi 
cele dintr-o eventuală conversie a obligaţiunilor deţinute de statul român prin M.F.P. la S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. 
Constanţa nu pot face obiectul procedurii de squeeze-out, 



 

având în vedere prevederilor OUG nr.118/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța, aprobată prin Legea nr.89/2005, 

având în vedere prevederile art.206 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobat prin Legea nr.514/2002, 
modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.16008/13.05.2010, 
nr.19851/14.06.2010 şi nr.21614/30.06.2010, cu privire la aprobarea anunţului privind retragerea acţionarilor S.C. ROMPETROL 
RAFINARE S.A. Constanţa în conformitate cu dispoziţiile art.206 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 
28.07.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Începând cu data prezentei, se suspendă dreptul acționarului majoritar THE ROMPETROL GROUP NV Olanda al  
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa, prevăzut de art.206 alin.(1) din Legea nr.297/2004, până la clarificarea situaţiei 
juridice a obligaţiunilor deţinute de Ministerul Finanţelor Publice la S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanţa. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
dispoziţiilor prezentului act. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată THE ROMPETROL GROUP NV Olanda cu sediul în Olanda, Amsterdan, 
Strawinskylaan 807, Tower A, et. 8, 1077XX, la Ministerul Finanţelor Publice şi la S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Constanța cu 
sediul în Constanța, DJ 226 Km 23, jud. Constanța. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii, se publică în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul B.V.B. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 338 / 30.07.2010 

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă 

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

având în vedere revocarea autorizaţiei de funcţionare ca societate de administrare a investiţiilor a S.C. PACTINVEST S.A. 
(societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010), 

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu şi-a îndeplinit obligaţia de a transfera atribuţiile şi operaţiunile specifice 
activităţii de administrare, inclusiv registrele şi evidenţele, corespondenţa, materialele publicitare, contractele şi orice alte 
documente, în original, ale Fondului Naţional RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M., 

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Naţional 
RETCON, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acţiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Naţional RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Naţional RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 02.08.2010. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanţă. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. şi băncilor 
care au confirmat existenţa unor conturi bancare în numele Fondului Naţional Retcon şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Florentina BOBOC 

 
DECIZIA NR. 950 / 26.07.2010 

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. UTIL MEC FOREST S.A. Neamț este în 

faliment, 
având în vedere informaţiile publicate în Buletinul Insolvenței, din care rezultă faptul că, prin Sentința civilă 



 

nr.141/F/20.03.2007 dispusă de Tribunalul Neamț în dosarul nr.1283/103/2007, s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă 
(faliment) a S.C. UTIL MEC FOREST S.A. Neamț şi a fost 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. UTIL MEC FOREST S.A. Neamț, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. UTIL MEC FOREST S.A. Neamț (CUI:7829171) 
începând cu data de 27.07.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 951 / 26.07.2010 

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. UTIL MEC FOREST S.A. Neamț este în 

faliment, 
având în vedere informaţiile publicate în Buletinul Insolvenței, din care rezultă faptul că, prin Sentința civilă 

nr.141/F/20.03.2007 dispusă de Tribunalul Neamț în dosarul nr.1283/103/2007, s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă 
(faliment) a S.C. UTIL MEC FOREST S.A. Neamț şi a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.950/26.07.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. UTIL MEC 
FOREST S.A. Neamț, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. UTIL MEC FOREST S.A. Neamț (CUI:7829171) începând cu data 
de 27.07.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 952 / 27.07.2010 

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

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

serviciile de investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BFOREX GLOBAL TRADING S.A. Bucureşti, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.23198/15.07.2010, completată prin adresa nr.23955/22.07.2010, 
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 BFOREX GLOBAL 
TRADING S.A. ca urmare a schimbării sediului social din Bucureşti, str. Occidentului nr.33, corp A, parter, sector 1 în 
Bucureşti, str. Occidentului nr.33, corp A, etaj, sector 1, conform Hotărârii AGEA nr.10 din data de 19.07.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni şi a certificatului de înregistrare, 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 schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 
durata de funcţionare a acestuia notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare BFOREX GLOBAL 
TRADING S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 953 / 27.07.2010 
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 baza 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 art.27 alin.(1) lit. d) şi alin.(2), 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 și a depozitarilor, 
analizând cererea S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23633/20.07.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. ca urmare a modificării 
conducerii societăţii, prin înlocuirea doamnei Hidan Ionela cu domnul Gusta Ion Horia, în conformitate cu hotărârea Consiliului de 
Administrație din data de 02.07.2010. 
Art. 2. Componenţa conducerii S.A.I. Aviva Investors Romania S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea: 

1. Voicu Eugen Gheorghe 
2. Gustă Ion Horia. 

Art. 3. 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 modificării conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise  
de către C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 954 / 27.07.2010 

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, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul prevederilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) şi alin.(4), precum şi ale art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a 
depozitarilor, precum şi art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009, 

ca urmare a solicitării S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.24159/26.07.2010, 

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

Art. 1. Se retrage autorizaţia acordată domnului GUSTĂ ION HORIA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.392/15.02.2005. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400050 care atestă înscrierea domnului GUSTĂ ION HORIA în  
Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. De la data retragerii autorizaţiei acordate domnului Gustă Ion Horia și până la data autorizării unui nou reprezentant al 
Compartimentului de control intern, dar nu mai târziu de 3 luni de la data prezentei, atribuţiile reprezentantului Compartimentului de 
control intern al S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. vor fi preluate de domnul Gustă Ion Horia, în calitate de  
conducător al SAI. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. AVIVA INVESTORS ROMANIA S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 955 / 27.07.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

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

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

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

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

nr.22876/12.07.2010, completată prin adresa nr.23694/20.07.2010, 
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  
EASTERN SECURITIES S.A. cu sediul social situat în București, Calea Victoriei nr.222, bl.D6, camera 102, sector 1, ca urmare a 



 

modificării componenţei conducerii societăţii prin numirea domnului Vișan Leonard Mirel în locul domnului Știrbu Constantin,  
în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 12.07.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare EASTERN SECURITIES S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării 
intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării conducerii societăţii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la 
data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
EASTERN SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

 DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 956 / 27.07.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

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

nr.22925/13.07.2010, completată prin adresa nr.23695/20.07.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată de C.N.V.M. domnului ȘTIRBU CONSTANTIN 
prin Decizia nr.2016/22.04.2004, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare EASTERN SECURITIES S.A. cu sediul social 
situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr.222, bl.D6, camera 102, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR02ASIF/400685, reprezentând înscrierea domnului ȘTIRBU CONSTANTIN în 
calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, autorizat în numele societăţii de servicii de investiţii financiare  
EASTERN SECURITIES S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
EASTERN SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 957 / 27.07.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131 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 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, 
conform dispoziţiilor Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. STAR Asset Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.18746/04.06.2010, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21553/30.06.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 27.07.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii STAR NEXT, în conformitate cu actele adiționale la 
prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiţii STAR NEXT, în forma transmisă prin 
adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18746/04.06.2010. 
Art. 3. S.A.I. STAR Asset Management S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 
Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii STAR NEXT, în baza  
Dispunerii de măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii S.A.I. STAR Asset Management S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

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



 

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.957/27.07.2010 
 
Titlul III pct.6 din Prospectul de emisiune şi Titlul III pct.3.4.din Reguli vor avea următorul conţinut: 
 

Reguli de evaluare a activelor 
 

Valorile mobiliare (altele decât cele cu venit fix) şi instrumentele financiare derivate admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din 
România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală 
a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul. 

Atunci când sunt admise pe mai multe pieţe reglementate, valoarea la care se iau în calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată 
de preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelei valori mobiliare. 

Valorile mobiliare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate sunt evaluate în cadrul activului la preţul mediu din 
ziua pentru care se efectuează calculul. 

În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de 
referinţă comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situaţia în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care B.N.R. nu comunică curs de referinţă se utilizează cursul de referinţă al monedei respective faţă de euro, comunicat de Banca Centrală a ţării 
în moneda căreia este denominat elementul de activ, şi cursul euro/leu comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. 

Preţul fiecărui instrument, exprimat în valută, va fi transformat în lei şi utilizat pentru determinarea valorii totale a fiecărui element de activ. 
În cazul instrumentelor pieţei monetare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, evaluarea acestora se face similar cu modul 

de calcul al instrumentelor cu venit fix (de exemplu certificat de depozit), metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului. Această metodă de evaluare va fi menţinută cel puţin un an. 

În situaţia instrumentelor pieţei monetare achiziţionate cu discount, evaluarea va fi realizată cu luarea în considerare atât a dobânzii 
cumulate, calculate prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală, pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la 
data de calcul cât şi a sumei rezultate din recunoaşterea zilnică a diferenţei dintre valoarea nominală ce va fi efectiv încasată la scadenţa 
obligaţiunilor şi valoarea de achiziţie. 

Deţinerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. 
Depozitele constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenţă care nu 

depăşeşte 12 luni sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 

Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacţionare decât 
piaţa reglementată, sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziţie şi valoarea contabilă pe acţiune (determinată prin raportarea poziţiei 
„Capitaluri proprii” din bilanţul contabil depus la Registrul Comerţului, la numărul de acţiuni emise). Valoarea contabilă pe acţiune se recalculează în 
termen de maximum trei luni de la data de depunere la Registrul Comerţului a situaţiilor financiare. 

Dacă se achiziţionează în tranşe diferite valori mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată emise de acelaşi emitent, 
preţul luat în calcul este minimul dintre preţul de achiziţie ponderat şi ultima valoare contabilă pe acţiune. 

Pentru valori mobiliare cu venit fix se aplică metoda de evaluare bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse 
de la data efectuării plasamentului. 

Sumele existente în conturile curente ale fondului la instituţiile de credit care se află în procedură de faliment sunt evaluate în activul net 
al fondului la valoarea 0. 

În cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate evaluarea are la bază tehnici consacrate pe 
pieţele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a 
opţiunilor etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii reale. 

Pentru valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziţie și 
valoarea contabilă pe acţiune (determinată prin raportarea poziţiei „Capitaluri proprii” din bilanţul contabil, la numărul de acţiuni emise). Valoarea 
contabilă pe acţiune se recalculează în termen de maximum trei luni de la data de depunere la Registrul Comerţului a situaţiilor financiare. 

Evaluarea prevăzută mai sus nu se aplică pentru valorile mobiliare suspendate de la tranzacţionare în respectivul interval de timp,  
în cazul apariţiei unor evenimente de natura celor prevăzute la art.224 alin.(5) din Legea nr.297/2004. În acest caz, evaluarea va avea drept bază 
de calcul cel mai mic preţ înregistrat pe piaţă în intervalul de 30 de zile anterior suspendării de la tranzacţionare. 

Pentru valorile mobiliare ce urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată evaluarea se va face similar cu cele 
neadmise la tranzacţionare. 

În vederea evaluării activelor ce necesită determinarea valorii contabile pe acţiune, societatea de administrare va întreprinde toate 
demersurile şi va depune toate diligenţele în vederea obţinerii situaţiilor financiare aferente valorilor mobiliare din portofoliu. În situaţia în care 
societatea de administrare nu obţine situaţiile financiare respective în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere a acestora la  
Registrul Comerţului, valorile mobiliare evaluate pe baza valorii contabile vor fi incluse în activ la valoarea 0. 

Valorile mobiliare evaluate astfel vor fi înscrise într-o poziţie distinctă în situaţia privind calculul activului net. 
Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară sunt incluse în activul net al fondului la 

valoarea zero, până la finalizarea procedurii respective. 
Instrumentele pieţei monetare, altele decât cele menţionate mai sus, se evaluează similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix. 
Titlurile de participare ale unui AOPC şi/sau OPCVM aflate în portofoliul Fondului, netranzacţionate pe o piaţă reglementată sunt 

evaluate la ultima valoare unitara a activului net calculată pentru acestea şi publicată, faţă de data pentru care se calculează valoarea activului net 
pentru un O.P.C.V.M. care are în portofoliu aceste titluri de participare. 

Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacţionate pe o piaţă reglementată sunt evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă 
considerată piaţă principală a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul. 

Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi 
înregistrate în activul fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de 
capital. Data ex-dividend reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 

În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul fondului, 
începând cu momentul prevăzut mai sus, atât acțiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării la majorarea de capital.  
Dacă majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care 
investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 



 

Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică 
a dreptului de preferinţă se calculează conform formulei: 

Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor 
de preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)], unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de 
preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. 

Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă 
principală a pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod 
corespunzător în activul fondului acţiunile cuvenite. 

Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte „Dividende sau alte drepturi 
de încasat” în cadrul activelor fondului. În situaţia în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele 
stabilite, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 958 / 27.07.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131 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 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, 
conform dispoziţiilor Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. STAR Asset Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.18746/04.06.2010, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21553/30.06.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 27.07.2010, 

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

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii STAR FOCUS, în conformitate cu actele adiționale la 
prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiţii STAR FOCUS, în forma transmisă prin 
adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18746/04.06.2010. 
Art. 3. S.A.I. STAR Asset Management S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 
Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii STAR FOCUS, în baza  
Dispunerii de măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii S.A.I. STAR Asset Management S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.958/27.07.2010 

 
Titlul III pct.6 din Prospectul de emisiune şi Titlul III pct.3.4.din Reguli vor avea următorul conţinut: 
 
Reguli de evaluare a activelor 
 

Valorile mobiliare (altele decât cele cu venit fix) şi instrumentele financiare derivate admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din 
România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală 
a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul. 

Atunci când sunt admise pe mai multe pieţe reglementate valoarea la care se iau în calcul valorile mobiliare trebuie sa fie reprezentată 
de preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelei valori mobiliare. 

Valorile mobiliare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate sunt evaluate în cadrul activului la preţul mediu din 
ziua pentru care se efectuează calculul. 

În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de 
referinţă comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situaţia în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru 
care B.N.R. nu comunică curs de referinţă se utilizează cursul de referinţă al monedei respective faţă de euro, comunicat de Banca Centrală a ţării 
în moneda căreia este denominat elementul de activ, şi cursul euro/leu comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. 

Preţul fiecărui instrument, exprimat în valută, va fi transformat în lei şi utilizat pentru determinarea valorii totale a fiecărui element de activ. 
În cazul instrumentelor pieţei monetare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, evaluarea acestora se face similar cu modul 

de calcul al instrumentelor cu venit fix (de exemplu certificat de depozit), metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei 
scurse de la data efectuării plasamentului. Această metodă de evaluare va fi menţinută cel puţin un an. 

În situaţia instrumentelor pieţei monetare achiziţionate cu discount, evaluarea va fi realizată cu luarea în considerare atât a dobânzii 
cumulate, calculate prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală, pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la 



 

data de calcul cât şi a sumei rezultate din recunoaşterea zilnică a diferenţei dintre valoarea nominală ce va fi efectiv încasată la scadenţa 
obligaţiunilor şi valoarea de achiziţie. 

Deţinerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. 
Depozitele constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenţă care nu 

depăşeşte 12 luni sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării 
plasamentului. 

Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui alt sistem de tranzacţionare decât 
piaţa reglementată, sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziţie şi valoarea contabilă pe acţiune (determinată prin raportarea poziţiei 
„Capitaluri proprii” din bilanţul contabil depus la Registrul Comerţului, la numărul de acţiuni emise). Valoarea contabilă pe acţiune se recalculează în 
termen de maximum trei luni de la data de depunere la Registrul Comerţului a situaţiilor financiare. 

Dacă se achiziţionează în tranşe diferite valori mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată emise de acelaşi emitent, 
preţul luat în calcul este minimul dintre preţul de achiziţie ponderat şi ultima valoare contabilă pe acţiune. 

Pentru valori mobiliare cu venit fix se aplică metoda de evaluare bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse 
de la data efectuării plasamentului. 

Sumele existente în conturile curente ale fondului la instituţiile de credit care se află în procedură de faliment sunt evaluate în activul net 
al fondului la valoarea 0. 

În cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate evaluarea are la bază tehnici consacrate pe 
pieţele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a 
opţiunilor etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii reale. 

Pentru valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziţie și 
valoarea contabilă pe acţiune (determinată prin raportarea poziţiei „Capitaluri proprii” din bilanţul contabil, la numărul de acţiuni emise). Valoarea 
contabilă pe acţiune se recalculează în termen de maximum trei luni de la data de depunere la Registrul Comerţului a situaţiilor financiare. 

Evaluarea prevăzută mai sus nu se aplică pentru valorile mobiliare suspendate de la tranzacţionare în respectivul interval de timp,  
în cazul apariţiei unor evenimente de natura celor prevăzute la art.224 alin.(5) din Legea nr.297/2004. În acest caz, evaluarea va avea drept bază 
de calcul cel mai mic preţ înregistrat pe piaţă în intervalul de 30 de zile anterior suspendării de la tranzacţionare. 

Pentru valorile mobiliare ce urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată evaluarea se va face similar cu cele 
neadmise la tranzacţionare. 

În vederea evaluării activelor ce necesită determinarea valorii contabile pe acţiune, societatea de administrare va întreprinde toate 
demersurile şi va depune toate diligenţele în vederea obţinerii situaţiilor financiare aferente valorilor mobiliare din portofoliu. În situaţia în care 
societatea de administrare nu obţine situaţiile financiare respective în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere a acestora la  
Registrul Comerţului, valorile mobiliare evaluate pe baza valorii contabile vor fi incluse în activ la valoarea 0. 

Valorile mobiliare evaluate astfel vor fi înscrise într-o poziţie distinctă în situaţia privind calculul activului net. 
Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară sunt incluse în activul net al fondului la 

valoarea zero, până la finalizarea procedurii respective. 
Instrumentele pieţei monetare, altele decât cele menţionate mai sus, se evaluează similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix. 
Titlurile de participare ale unui AOPC şi/sau OPCVM aflate în portofoliul Fondului, netranzacţionate pe o piaţă reglementată sunt 

evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea şi publicată, faţă de data pentru care se calculează valoarea activului net 
pentru un O.P.C.V.M. care are în portofoliu aceste titluri de participare. 

Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacţionate pe o piaţă reglementată sunt evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă 
considerată piaţă principală a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul. 

Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi 
înregistrate în activul fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de 
capital. Data ex-dividend reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 

În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul fondului, 
începând cu momentul prevăzut mai sus, atât acțiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării la majorarea de capital.  
Dacă majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care 
investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 

Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică 
a dreptului de preferinţă se calculează conform formulei: 

Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor 
de preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)], unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de 
preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. 

Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă 
principală a pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod 
corespunzător în activul fondului acţiunile cuvenite. 

Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte „Dividende sau alte drepturi 
de încasat” în cadrul activelor fondului. În situaţia în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele 
stabilite, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 959 / 28.07.2010 

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.191/F/11.06.2007 pronunţată de către Tribunalul Argeș, în  

Dosarul nr.128/97/2005, prin care împotriva debitoarei S.C. SPICUL VALEA JIULUI S.A. Petroșani 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. SPICUL VALEA JIULUI S.A. Petroșani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. SPICUL VALEA JIULUI S.A. Petroșani 
(CUI:2135241) începând cu data de 30.07.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 960 / 28.07.2010 

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.191/F/11.06.2007 pronunţată de către Tribunalul Argeș, în Dosarul 

nr.128/97/2005, prin care împotriva debitoarei S.C. SPICUL VALEA JIULUI S.A. Petroșani s-a deschis procedura falimentului şi se 
numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.958/28.07.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. SPICUL VALEA 
JIULUI S.A. Petroșani, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. SPICUL VALEA JIULUI S.A. Petroșani (CUI:2135241) începând 
cu data de 30.07.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 961 / 28.07.2010 

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 baza art.183 alin.(3) lit. b) pct.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, 
în temeiul art.15 alin.(1) lit. b) pct.2 şi art.89 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi 

operaţiunile cu valori mobiliare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei S.C. BURSA MONETAR FINANCIARĂ ŞI DE MĂRFURI S.A. Sibiu înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.24180/26.07.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 28.07.2010, 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. BURSA MONETAR 
FINANCIARĂ ŞI DE MĂRFURI S.A. Sibiu ca urmare a majorării de capitalul social hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din data de 21.04.2010. 
Art. 2. Conţinutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe site-ul BMFM Sibiu în vederea informării potenţialilor investitori cu 
privire la noile caracteristici ale S.C. BURSA MONETAR FINANCIARĂ ŞI DE MĂRFURI S.A. Sibiu. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 962 / 28.07.2010 

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.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.13/15.01.2007, 
având în vedere adresa Asociaţiei Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23449/19.07.2010, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează seria de cursuri „Agenţi pentru servicii de investiţii financiare” cuprinzând cursurile cu codurile A VI 2010, 
A VII 2010, A VIII 2010, A IX 2010, A X 2010, A XI 2010, A XII 2010, A XIII 2010, A XIV 2010, A XV 2010, organizate de  
Asociaţia Brokerilor. Cursurile vor fi organizate la Bucureşti, bd. Carol I nr.34-36, et.12, sector 2, în următoarele perioade: 



 

A VI 2010: 02.08.2010-06.08.2010  A VII 2010: 16.08.2010-20.08.2010 
A VIII 2010: 06.09.2010-10.09.2010  A IX 2010: 20.09.2010-24.09.2010 
A X 2010: 04.10.2010-08.10.2010  A XI 2010: 18.10.2010-22.10.2010 
A XII 2010: 01.11.2010-05.11.2010  A XIII 2010: 15.11.2010-19.11.2010 
A XIV 2010: 26.11.2010-03.12.2010  A XV 2010: 13.12.2010-17.12.2010. 
Examenele se vor desfăşura în locul mai sus menţionat, la următoarele date: 
A VI 2010: 16.08.2010   A VII 2010: 30.08.2010 
A VIII 2010: 20.09.2010   A IX 2010: 04.10.2010 
A X 2010: 18.10.2010   A XI 2010: 01.11.2010 
A XII 2010: 15.11.2010   A XIII 2010: 29.11.2010 
A XIV 2010: 13.12.2010   A XV 2010: 22.12.2010. 
Art. 2. Se autorizează seria de cursuri „Personal al Compartimentului de control intern” cuprinzând cursurile cu codurile CCI IV 
2010, CCI V 2010, CCI VI 2010, CCI VII 2010, CCI VIII 2010, CCI IX 2010, CCI X 2010, CCI XI 2010, CCI XII 2010, CCI XIII 2010, 
organizate de Asociaţia Brokerilor. Cursurile vor fi organizate la Bucureşti, bd. Carol I, nr.34-36, et.12, sector 2, în următoarele 
perioade: 
CCI IV 2010: 02.08.2010-06.08.2010  CCI V 2010: 16.08.2010-20.08.2010 
CCI VI 2010: 06.09.2010-10.09.2010  CCI VII 2010: 20.09.2010-24.09.2010 
CCI VIII 2010: 04.10.2010-08.10.2010  CCI IX 2010: 18.10.2010-22.10.2010 
CCI X 2010: 01.11.2010-05.11.2010  CCI XI 2010: 15.11.2010-19.11.2010 
CCI XII 2010: 26.11.2010-03.12.2010  CCI XIII 2010: 13.12.2010-17.12.2010. 
Examenele se vor desfăşura în locul mai sus menţionat, la următoarele date: 
CCI IV 2010: 16.08.2010   CCI V 2010: 30.08.2010 
CCI VI 2010: 20.09.2010   CCI VII 2010: 04.10.2010 
CCI VIII 2010: 18.10.2010   CCI IX 2010: 01.11.2010 
CCI X 2010: 15.11.2010   CCI XI 2010: 29.11.2010 
CCI XII 2010: 13.12.2010   CCI XIII 2010: 22.12.2010. 
Art. 3. Se autorizează seria de cursuri „Consultanţi de investiţii” cuprinzând cursurile cu codurile C V 2010, C VI 2010, C VII 2010, 
C VIII 2010, C IX 2010, organizate de Asociaţia Brokerilor. Cursurile vor fi organizate la Bucureşti, bd. Carol I, nr.34-36, et.12,  
sector 2, în următoarele perioade: 
C V 2010: 09.08.2010-13.08.2010  C VI 2010: 13.09.2010-17.09.2010 
C VII 2010: 11.10.2010-15.10.2010  C VIII 2010: 08.11.2010-12.11.2010 
C IX 2010: 06.12.2010-10.12.2010. 
Examenele se vor desfăşura în locul mai sus menţionat, la următoarele date: 
C V 2010: 23.08.2010   C VI 2010: 27.09.2010 
C VII 2010: 25.10.2010   C VIII 2010: 22.11.2010 
C IX 2010: 17.12.2010. 
Art. 4. Comisia de examinare pentru cursurile menţionate la art.1, art.2 şi art.3 va avea următoarea componenţă: 

- Marius Acatrinei - preşedinte; 
- Mihai Lilea - membru; 
- Mihalea Grozaiu - membru; 
- Ingrid Zamfir - membru supleant; 
- Dan Tican - membru supleant. 

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
p. DIRECTOR, 
Leontin MIHAI 

 
DECIZIA NR. 963 / 28.07.2010 

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 articolelor 173 alin.(1) şi 203 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adreselor SSIF BT SECURITIES S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22311/07.07.2010 și 

nr.23831/21.07.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinţei din data de 

28.07.2010, 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. VIDRARU S.A. Curtea de Argeș iniţiată de către 
TUDOR DUMITRU, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 98.393 de acţiuni, reprezentând 34,35% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de: 50 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 04.08.2010-24.08.2010; 



 

- intermediarul ofertei: SSIF BT SECURITIES 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. VIDRARU S.A. Curtea de Argeș permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice 
şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 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. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 968 / 30.07.2010 

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 Încheierea din data de 04.09.2000 pronunțată de Tribunalul Prahova, în dosarul nr.99/2000, împotriva 

debitoarei S.C. HOTEL COTA 1400 S.A. Sinaia, prin care 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. HOTEL COTA 1400 S.A. Sinaia, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. HOTEL COTA 1400 S.A. Sinaia (CUI:7454632) 
începând cu data de 03.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 969 / 30.07.2010 

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 Încheierea din data de 04.09.2000 pronunțată de Tribunalul Prahova, în dosarul nr.99/2000, împotriva 

debitoarei S.C. HOTEL COTA 1400 S.A. Sinaia, prin care s-a deschis procedura falimentului şi se numește lichidatorul judiciar al 
acesteia, 

având în vedere Decizia nr.968/30.07.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. HOTEL COTA 
1400 S.A. Sinaia, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. HOTEL COTA 1400 S.A. Sinaia, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. HOTEL COTA 1400 S.A. Sinaia (CUI:7454632) începând cu data 
de 03.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 970 / 30.07.2010 

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 adresa înregistrată la C.N.V.M. în data de 19.07.2010, ONRC a transmis la C.N.V.M., Sentința Civilă 

nr.763/SIND/10.11.2004, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr.684/F/2004, împotriva debitoarei S.C. R. TRANS S.A. 
Rupea prin care s-a deschis procedura falimentului, iar Șerban Mihai a fost numit administrator judiciar al acestei societăți, 



 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. R. TRANS S.A. Rupea (CUI:4442285) începând cu 
data de 03.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 971 / 30.07.2010 

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 adresa înregistrată la C.N.V.M. în data de 19.07.2010, ONRC a transmis la C.N.V.M. Sentința Civilă 

nr.763/SIND/10.11.2004, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr.684/F/2004, împotriva debitoarei S.C. R.TRANS S.A. Rupea 
prin care s-a deschis procedura falimentului, iar Șerban Mihai a fost numit administrator judiciar al acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr.970/30.07.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
S.C. R. TRANS S.A. Rupea, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. R. TRANS S.A. Rupea (CUI:4442285) începând cu data de 
03.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 972 / 30.07.2010 
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 Sentința Civilă nr.61/JS/15.01.2007, pronunțată de Tribunalul Caraș Severin în dosarul nr.7185/115/2006, 

împotriva debitoarei S.C. C.M.B. S.A. Bocșa prin care s-a deschis procedura simplificată a insolvenței (falimentului),  
iar Miriana Mircov Relicons SPRL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. C.M.B. S.A. Bocșa (CUI:1075818) începând cu 
data de 03.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 973 / 30.07.2010 
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 Sentința Civilă nr.61/JS/15.01.2007, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr.7185/115/2006, 

împotriva debitoarei S.C. C.M.B. S.A. Bocșa prin care s-a deschis procedura simplificată a insolvenței (falimentului),  
iar Miriana Mircov Relicons SPRL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr.972/30.07.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
S.C. C.M.B. S.A. Bocșa, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. C.M.B. S.A. Bocșa (CUI:1075818) începând cu data de 
03.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 



 

 
ATESTAT NR. 116 / 27.07.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) şi art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, al art.224 alin.(2) din Regulamentul nr.15/2004 

privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în baza documentației depusă de S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu 

nr.8751/25.03.2010, nr.16297/17.05.2010, nr.16911/20.05.2010, nr.18554/02.06.2010, nr.20582/21.06.2010, nr.20583/21.06.2010 și 
nr.23203/15.07.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 27.07.2010,  
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se ia act de numirea domnului Bîlteanu Dragoș-George ca administrator al S.I.F. BANAT-CRIŞANA S.A. în conformitate cu 
Hotărârea nr.2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2010. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.I.F. BANAT-CRIŞANA S.A. şi va fi publicat în  
Buletinul C.N.V.M., varianta electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTATUL NR. 117 / 27.07.2010 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.2 din Dispunerea de măsuri nr.16/2009, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.16 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de domnul Chimișliu Gabriel prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.18647/03.06.2010, completată prin documentația depusă prin adresele nr.19534/10.06.2010, nr.19800/14.06.2010 și 
nr.20187/16.06.2010, privind înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de evaluator, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 27.07.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscrie în Registrul C.N.V.M., Secţiunea 16 - Evaluatori/Experţi independenţi, Subsecţiunea 1 - Evaluatori/Experţi 
independenţi persoane fizice (EVPF), cu nr.PFR16EVPF/30007 domnul Chimișliu Gabriel, în calitate de evaluator. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia domnului Chimișliu Gabriel şi se publică în Buletinul electronic 
al C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 


