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ORDONANŢA NR. 381 / 24.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 
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 24.08.2010, 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 DIRECŢIA EMITENŢI, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 382 / 24.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 
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 24.08.2010, 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 DIRECŢIA EMITENŢI, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 383 / 24.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 



 

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 31.08.2010, 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 DIRECŢIA EMITENŢI, 
Ciprian COPARIU 

ORDONANŢA NR. 384 / 24.08.2010 
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.1080/20.08.2010, 
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 25.08.2010, 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 DIRECŢIA EMITENŢI, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 386 / 27.08.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 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.1067/18.08.2009, 
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 evidenţele oficiului registrului comerţului la data de 26.04.2010), 

ţinând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu si-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 administrate a investiţiilor 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 30.08.2010. 
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. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ORDONANŢA NR. 387 / 31.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 
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 01.09.2010, 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, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 388 / 31.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 
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 02.09.2010, 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, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 389 / 31.08.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere rezultatele investigaţiei derulate asupra activităţii desfăşurate de S.S.I.F. HARINVEST S.A. ca urmare a 

sesizărilor dlui Petre Nicolae se reţin următoarele: 
- art.112 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, întrucât contractul de intermediere nu conţine date cu privire la 

consimţământul expres al clientului pentru preluarea telefonică a ordinelor; 
- art.122 alin.(1) lit. (a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, întrucât societatea nu a făcut dovada transmiterii către clientul  



 

Petre Nicolae, a formularelor de confirmare a executării ordinelor; 
- art.141 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, întrucât pentru ordinele de tranzacţionare date telefonic nu există 

înregistrări, prevederi preluate de art.2 alin.(3) din Dispunerea de măsuri nr.13/2010. 
Pentru faptele anterior menționate se face vinovată dna Voinea Maria care, în calitate agent pentru servicii de investiţii 

financiare al S.S.I.F. HARINVEST S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, deși putea și trebuia să 
prevină săvârşirea faptelor descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b, din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 
financiare, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 31.08.2010,  
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, dna Voinea Maria în calitate agent pentru servicii de investiţii 
financiare al S.S.I.F. HARINVEST S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. 

Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M.,  
în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Voinea Maria şi S.S.I.F. HARINVEST S.A. şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. HARINVEST S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

ORDONANŢA NR. 390 / 31.08.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  

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

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere rezultatele investigaţiei derulate asupra activităţii desfăşurate de S.S.I.F. HARINVEST S.A. ca urmare a 

sesizărilor dlui Petre Nicolae se reţin următoarele: 
- art.112 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, întrucât contractul de intermediere nu conţine date cu privire la 

consimţământul expres al clientului pentru preluarea telefonică a ordinelor; 
- art.122 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, întrucât societatea nu a făcut dovada transmiterii către clientul  

Petre Nicolae, a formularelor de confirmare a executării ordinelor; 
- art.141 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, întrucât pentru ordinele de tranzacţionare date telefonic nu există 

înregistrări, prevederi preluate de art.2 alin.(3) din Dispunerea de măsuri nr.13/2010. 
Pentru faptele anterior menționate se face vinovată dna Boghiţoi Florica Maria care, în calitate conducător/reprezentant al 

Compartimentului de control intern al S.S.I.F. HARINVEST S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, deși putea și trebuia să prevină săvârşirea faptelor descrise, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), din Legea nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 
financiare, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 31.08.2010,  
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, dna Boghiţoi Florica Maria în calitate de conducător/reprezentant al 
Compartimentului de control intern al S.S.I.F. HARINVEST S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. 

Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M.,  
în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Boghiţoi Florica Maria şi S.S.I.F. HARINVEST S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. HARINVEST S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 



 

 
ORDONANŢA NR. 391 / 31.08.2010 

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.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
luând în considerare calitatea de emitent a S.C. ICSIM S.A. București, admis la tranzacționare pe B.V.B. secțiunea 

RASDAQ, 
având în vedere rezultatele și concluziile analizei privind respectarea dispozițiilor legale aferente pieței de capital aplicabile 

S.C. ICSIM S.A. București, din care se rețin următoarele: 
1. raportul curent aferent hotărârii CA privind convocarea AGOA din data de 29.04.2010 nu a fost transmis la operatorul de piaţă şi 

la C.N.V.M. fiind încălcate obligațiile de raportare prevăzute de dispozițiile art.113A lit. a) coroborate cu art.155 alin.(2) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
obligații menținute și de Dispunerea de măsuri nr.11/2010; 
- convocatorul AGOA din data de 29.04.2010 nu a cuprins descrierea clară şi precisă a procedurilor care trebuie respectate de 

acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul adunării generale, fiind încălcate dispozițiile, art.5 pct.6 din  
Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor 
comerciale, completat și modificat de Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2010; 

- convocatorul AGOA din data de 29.04.2010 nu a cuprins adresa website-ului pe care trebuiau să fie disponibile informaţii 
privind documentele aferente AGOA, numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, un proiect de hotărâre fiind 
încălcate dispozițiile art.5 pct.10 din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul 
adunărilor generale ale societăţilor comerciale, completat și modificat de Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2010; 

2. Consiliul de Administrație nu a pus pe website la dispoziţia acţionarilor cu cel puţin treizeci de zile înainte de data adunării 
generale şi până la data adunării inclusiv, convocatorul AGOA din data de 29.04.2010, documentele aferente AGOA, numărul 
total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, un proiect de hotărâre, fiind încălcate dispozițiile art.6 (1) din  
Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor 
comerciale, completat și modificat de Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2010; 

3. Raportul curent aferent Hotărârii AGOA din data de 29.04.2010 a fost transmis la operatorul de piaţă în data de 07.05.2010 şi nu 
în termen de 24 de ore de la data la care a avut loc adunarea generală, încălcându-se astfel dispoziţiile art.113 lit. A (1) c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 
obligații menținute și de Dispunerea de Măsuri nr.11/2010; 

4. Consiliul de administrație al societăţii nu a publicat pe website-ul propriu în termen de maximum 15 zile de la data adunării 
generale, rezultatele votului, respectiv: pentru fiecare hotărâre, cel puţin numărul de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi 
valabile, proporţia din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum şi 
numărul de voturi exprimate pentru şi împotriva fiecărei hotărâri şi, dacă este cazul, numărul de abţineri fiind încălcate dispozițiile 
art.19 (2) din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale 
societăţilor comerciale, completat și modificat de Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2010. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Pomîrleanu Cătălin Silviu în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. ICSIM S.A. București. 

În baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

ca urmare a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 31.08.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Pomîrleanu Cătălin Silviu în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al S.C. ICSIM S.A. București. 
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 dlui Pomîrleanu Cătălin Silviu şi S.C. ICSIM S.A. București. 
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. ICSIM S.A. București. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANŢA NR. 392 / 31.08.2010 

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 faptul că: 
- domnul Popa Ioan a depăşit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AVICOLA S.A. Braşov în data de 22.01.2009, ca 

urmare a înregistrării la S.C. Depozitarul Central S.A. a desfiinţării Asociaţiei AVIPAS; 
- domnul Popa Ioan nu a respectat prevederile ordonanţei C.N.V.M. nr.242/01.06.2010, 

în conformitate cu prevederile art.203, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) 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 31.08.2010, 

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

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Popa Ioan, în calitate de acţionar al S.C. AVICOLA S.A. Brașov 
(CUI:1103470) pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei C.N.V.M. nr.98/02.03.2010. 
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. Domnul Popa Ioan, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligaţia să depună la 
C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe documentaţia aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. AVICOLA S.A. Braşov. Preţul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AVICOLA S.A. Braşov 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. 
Art. 4. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, domnul Popa Ioan 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 Popa Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. AVICOLA S.A. Brașov cu sediul în str. Cucului nr.5, Brașov. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
ORDONANŢA NR. 393 / 31.08.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la Target Capital S.A. în perioada 14-18.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1. Actul adițional la contractul de închiriere aferent agenției Alba Iulia, încheiat în data de 20.04.2009 și înregistrat la Administrația 
Finanțelor Publice Alba cu nr.41448/29.04.2009, a fost transmis către C.N.V.M. cu întârziere, încălcându-se prevederile art.15 
alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. Pentru perioada 01.04.2009-20.04.2009, Target Capital S.A. nu a dispus de un spaţiu destinat exclusiv sediului agenţiei  
Alba Iulia, încălcând astfel prevederile art.17 alin.(5) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. Înlocuirea auditorului intern, la data de 25.06.2008, a fost notificată C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul de  
3 zile prevăzut de art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. Documentul de prezentare al Target Capital S.A. nu conţinea, la data controlului, explicația privind efectul de levier menționat la 
art.116 alin.(2) lit. a), încălcându-se implicit și art.110 alin.(2) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. Contractul de intermediere al Target Capital S.A., utilizat pentru clienţii care efectuează tranzacţii cu instrumente financiare 
derivate pe piața futures administrată de către B.M.F.M.S., nu conţinea, la data controlului, elementele prevăzute art.211 alin.(2) 
lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. Contractele de credit și de garanție ale Target Capital S.A., folosite în perioada în care societatea a efectuat tranzacții în marjă 
nu conţineau clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă, stabilirea condițiilor plății, situaţia în care valorile 
mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista menţionată la art.191 (articol suspendat și înlocuit prin Dispunerea 
de măsuri nr.13/2010), elemente prevăzute de art.195 lit. h), i) teza 2, și j) teza 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. Formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de Target Capital S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe piața spot, regăsit 
la dosarele clienților, ridicate în copie de echipa de control, nu conţine tipul ordinului, element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. Din analiza fișei contului curent al societății, reiese faptul că în perioada controlată, în cadrul acestui cont s-au efectuat și 
alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil domnul Pinte Mircea Gheorghe care, în calitate de Conducător al 
Target Capital S.A. (în perioada 03.07.2007-prezent), deşi putea şi trebuia să prevină realizarea faptelor prezentate mai sus,  



 

nu a făcut-o. 
În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată prin 

Legea nr.514/2002, art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 1.000 de lei dl Pinte Mircea Gheorghe, în calitate de conducător al  
Target Capital S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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 dlui Pinte Mircea Gheorghe şi Target Capital S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către Target Capital S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANŢA NR. 394 / 31.08.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la Target Capital S.A. în perioada 14-18.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1. Actul adițional la contractul de închiriere aferent agenției Alba Iulia, încheiat în data de 20.04.2009 și înregistrat la Administrația 
Finanțelor Publice Alba cu nr.41448/29.04.2009, a fost transmis către C.N.V.M. cu întârziere, încălcându-se prevederile art.15 
alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. Pentru perioada 01.04.2009-20.04.2009, Target Capital S.A. nu a dispus de un spaţiu destinat exclusiv sediului agenţiei  
Alba Iulia, încălcând astfel prevederile art.17 alin.(5) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. Pentru agenția Oradea documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare din luna septembrie 2009, incluse în  
procesul-verbal de predare documente încheiat în data de 19.11.2009, au fost transmise cu întârziere, încălcându-se astfel 
prevederile art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. Documentul de prezentare al Target Capital S.A. nu conţinea, la data controlului, explicația privind efectul de levier menționat la 
art.116 alin.(2) lit. a), încălcându-se implicit și art.110 alin.(2) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. Contractul de intermediere al Target Capital S.A. utilizat pentru clienţii care efectuează tranzacţii cu instrumente financiare 
derivate pe piața futures administrată de către B.M.F.M.S., nu conţinea, la data controlului, elementele prevăzute art.211 alin.(2) 
lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. Contractele de credit și de garanție ale Target Capital S.A., folosite în perioada în care societatea a efectuat tranzacții în marjă 
nu conţineau clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă, stabilirea condițiilor plății, situaţia în care valorile 
mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista menţionată la art.191 (articol suspendat și înlocuit prin  
Dispunerea de măsuri nr.13/2010), elemente prevăzute de art.195 lit. h), i) teza 2 și j) teza 2 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

7. Formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de Target Capital S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe piața spot, regăsit 
la dosarele clienților, ridicate în copie de echipa de control, nu conţine tipul ordinului, element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. Din analiza fișei contului curent al societății, reiese faptul că în perioada controlată, în cadrul acestui cont s-au efectuat și 
alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil domnul Baboș Ionuț Horea care, în calitate de Conducător al Target 
Capital S.A. (în perioada 08.12.2008-prezent), deşi putea şi trebuia să prevină realizarea faptelor prezentate mai sus, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 1.000 de lei dl Baboș Ionuț Horea, în calitate de conducător al  
Target Capital S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  



 

în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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 dlui Baboș Ionuț Horea şi Target Capital S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către Target Capital S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANŢA NR. 396 / 31.08.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la Target Capital S.A. în perioada 14-18.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1. Actul adițional la contractul de închiriere aferent agenției Alba Iulia, încheiat în data de 20.04.2009 și înregistrat la Administrația 
Finanțelor Publice Alba cu nr.41448/29.04.2009, a fost transmis către C.N.V.M. cu întârziere, încălcându-se prevederile art.15 
alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. Pentru perioada 01.04.2009-20.04.2009, Target Capital S.A. nu a dispus de un spaţiu destinat exclusiv sediului agenţiei Alba 
Iulia, încălcând astfel prevederile art.17 alin.(5) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. Pentru agenția Alba Iulia documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare din luna octombrie 2007 și decembrie 2007 
au fost predate cu întârziere la sediul central, încălcându-se astfel prevederile art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

4. Înlocuirea auditorului intern, la data de 25.06.2008, a fost notificată C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul de  
3 zile prevăzut de art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. Documentul de prezentare al Target Capital S.A., nu conţinea, la data controlului, explicația privind efectul de levier menționat la 
art.116 alin.(2) lit. a), încălcându-se implicit și art.110 alin.(2) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. Contractul de intermediere al Target Capital S.A., utilizat pentru clienţii care efectuează tranzacţii cu instrumente financiare 
derivate pe piața futures administrată de către B.M.F.M.S., nu conţinea, la data controlului, elementele prevăzute art.211 alin.(2) 
lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. Contractele de credit și de garanție ale Target Capital S.A., folosite în perioada în care societatea a efectuat tranzacții în marjă 
nu conţineau clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă, stabilirea condițiilor plății, situaţia în care valorile 
mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista menţionată la art.191 (articol suspendat și înlocuit prin Dispunerea 
de măsuri nr.13/2010), elemente prevăzute de art.195 lit. h), i) teza 2, și j) teza 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. Formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de Target Capital S.A. pe tranzacțiile efectuate pe piața spot, regăsit la 
dosarele clienților, ridicate în copie de echipa de control, nu conţine tipul ordinului, element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. Pagina de internet dezvoltată de societate nu conținea la data controlului numele unui agent pentru servicii de investiții 
financiare, nefiind astfel respectate corespunzător prevederile art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

10. Nu au fost identificate, la data controlului, sursele cotațiilor, tabelelor (indici piețe interne, indici piețe emergente, indici piețe 
internaționale, TOP 5 +/- etc.) și graficelor prezentate pe pagina de internet a societății, fiind astfel încălcate prevederile art.129 
alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

11. Materialele publicitare realizate de societate în perioada controlată nu cuprind elementele prevăzute de art.126 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

12. Din analiza fișei contului curent al societății, reiese faptul că în perioada controlată, în cadrul acestui cont s-au efectuat și 
alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă doamna Lung Cristina Otilia care, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al Target Capital S.A. (în perioada 07.06.2006-prezent)nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile 
prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și, deşi putea şi trebuia să prevină realizarea faptelor prezentate mai sus, 
nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 1.000 de lei dna Lung Cristina Otilia în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al Target Capital S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  



 

în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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 dnei Lung Cristina Otilia şi Target Capital S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către Target Capital S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANŢA NR. 397 / 31.08.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la Target Capital S.A. în perioada 14-18.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1. Actul adițional la contractul de închiriere aferent agenției Alba Iulia, încheiat în data de 20.04.2009 și înregistrat la Administrația 
Finanțelor Publice Alba cu nr.41448/29.04.2009, a fost transmis către C.N.V.M. cu întârziere, încălcându-se prevederile art.15 
alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. Pentru perioada 01.04.2009-20.04.2009, Target Capital S.A. nu a dispus de un spaţiu destinat exclusiv sediului agenţiei Alba 
Iulia, încălcând astfel prevederile art.17 alin.(5) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. Înlocuirea auditorului intern, la data de 25.06.2008, a fost notificată C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se astfel termenul de  
3 zile prevăzut de art.83 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. Documentul de prezentare al Target Capital S.A., nu conţinea, la data controlului, explicația privind efectul de levier menționat la 
art.116 alin.(2) lit. a), încălcându-se implicit și art.110 alin.(2) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. Contractul de intermediere al Target Capital S.A., utilizat pentru clienţii care efectuează tranzacţii cu instrumente financiare 
derivate pe piața futures administrată de către B.M.F.M.S., nu conţinea, la data controlului, elementele prevăzute art.211 alin.(2) 
lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. Contractele de credit și de garanție ale Target Capital S.A., folosite în perioada în care societatea a efectuat tranzacții în marjă 
nu conţineau clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă, stabilirea condițiilor plății, situaţia în care valorile 
mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista menţionată la art.191 (articol suspendat și înlocuit prin Dispunerea 
de măsuri nr.13/2010), elemente prevăzute de art.195 lit. h), i) teza 2, și j) teza 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. Formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de Target Capital S.A. pentru tranzacțiile efectuate pe piața spot, regăsit 
la dosarele clienților, ridicate în copie de echipa de control, nu conţine tipul ordinului, element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. Din analiza fișei contului curent al societății, reiese faptul că în perioada controlată, în cadrul acestui cont s-au efectuat și 
alimentări, respectiv retrageri de numerar ale clienților, încălcându-se astfel prevederile art.90 alin.(1) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă doamna Cupșa Alina Diana care, în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al Target Capital S.A. (în perioada 31.05.2007-prezent), nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile 
prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și deşi putea şi trebuia să prevină realizarea faptelor prezentate mai sus, 
nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) şi art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 500 de lei dna Cupșa Alina Diana în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de control intern al Target Capital S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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 dnei Cupșa Alina Diana şi Target Capital S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către Target Capital S.A. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 



 

 
DECIZIA NR. 1106 / 23.08.2010 

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.1067/18.08.2010, 
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.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., 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiţii financiare RAIFFEISEN CAPITAL &  

INVESTMENT S.A., înregistrate la C.N.V.M. cu nr.23811/21.07.2010, nr.24092/23.07.2010, nr.26291/13.08.2010 și 
nr.26358/16.08.2010, 

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

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agent pentru servicii de investiţii financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane, în numele 
societăţii de servicii de investiţii financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. cu sediul social situat în Bucureşti,  
Piaţa Charles de Gaulle nr.15, et.4, sector 1: 

- LUCA IULIANA DANIELA - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.592/03.03.2005; 
- PETRACHE ȘTEFAN - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.2381/19.12.2008. 

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele persoane din calităţile deţinute: 
- LUCA IULIANA DANIELA - înscrisă în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/400550; 
- PETRACHE ȘTEFAN - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402156. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1107 / 26.08.2010 

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.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.26379/16.08.2010, 26380/16.08.2010, 26381/16.08.2010 şi 26382/16.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează seria de cursuri „Agenţi pentru servicii de investiţii financiare” cuprinzând cursurile cu codurile:  
ASIF 9.2010, ASIF 10.2010, ASIF 11.2010, ASIF 12.2010, ASIF 13.2010, ASIF 14.2010, ASIF 15.2010 şi ASIF 16.2010, organizate 
de S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu. Cursurile ASIF 9.2010, ASIF 11.2010, ASIF 13.2010, ASIF 15.2010 vor fi 
organizate la Bucureşti, bd. Gen. Magheru nr.27, et.1, ap.14, iar cursurile ASIF 10.2010, ASIF 12.2010, ASIF 14.2010, ASIF 16.2010 
vor fi organizate la Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu, nr.2, în următoarele perioade: 
 

ASIF 9.2010:   20.09.2010-24.09.2010   ASIF10.2010: 27.09.2010-01.10.2010 
ASIF 11.2010: 11.10.2010-15.10.2010   ASIF12.2010: 18.10.2010-22.10.2010 
ASIF 13.2010: 01.11.2010-05.11.2010   ASIF14.2010: 08.11.2010-12.11.2010 
ASIF 15.2010: 06.12.2010-10.12.2010    ASIF16.2010: 13.12.2010 -17.12.2010. 
 
Examenele aferente cursurilor ASIF 9.2010, ASIF 11.2010, ASIF 13.2010, ASIF 15.2010 vor avea loc la Bucureşti bd. Gen. Magheru 
nr.27, et.1, ap.14, iar examenele aferente cursurilor ASIF 10.2010, ASIF 12.2010, ASIF 14.2010, ASIF 16.2010 vor fi organizate la 
Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu, nr.2, în următoarele zile: 
 

ASIF 9.2010:   25.09.2010    ASIF 10.2010: 02.10.2010 
ASIF 11.2010: 16.10.2010    ASIF 12.2010: 23.10.2010 
ASIF 13.2010: 06.11.2010    ASIF 14.2010: 13.11.2010 
ASIF 15.2010: 11.12.2010    ASIF 16.2010: 18.12.2010. 
 
Art. 2. Se autorizează seria de cursuri „Personal din cadrul Compartimentului de control intern al SSIF” cuprinzând cursurile cu 
codurile: CTRL 9.2010, CTRL 10.2010, CTRL 11.2010, CTRL 12.2010, CTRL 13.2010, CTRL 14.2010, CTRL 15.2010,  
CTRL 16.2010, organizate de S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu. Cursurile CTRL 9.2010, CTRL 11.2010,  
CTRL 13.2010, CTRL 15.2010 vor fi organizate la Bucureşti, bd. Gen. Magheru nr.27, et. 1, ap. 14, iar cursurile CTRL 10.2010, 



 

CTRL 12.2010, CTRL 14.2010, CTRL 16.2010 vor fi organizate la Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu, nr.2, în următoarele perioade: 
 

CTRL 9.2010:  20.09.2010-24.09.2010   CTRL 10.2010: 27.09.2010-01.10.2010 
CTRL 11.2010: 11.10.2010-15.10.2010   CTRL 12.2010: 18.10.2010-22.10.2010 
CTRL 13.2010: 01.11.2010-05.11.2010   CTRL 14.2010: 08.11.2010-12.11.2010 
CTRL 15.2010: 06.12.2010-10.12.2010   CTRL 16.2010: 13.12.2010-17.12.2010. 
 
Examenele aferente cursurilor CTRL 9.2010, CTRL 11.2010, CTRL 13.2010, CTRL 15.2010 vor avea loc la Bucureşti bd. Gen. 
Magheru nr.27, et.1, ap.14, iar examenele aferente cursurilor CTRL 10.2010, CTRL 12.2010, CTRL 14.2010, CTRL 16.2010 vor fi 
organizate la Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu, nr.2, în următoarele zile: 
 

CTRL 9.2010:   25.09.2010    CTRL 10.2010: 02.10.2010 
CTRL 11.2010: 16.10.2010    CTRL 12.2010: 23.10.2010 
CTRL 13.2010: 06.11.2010    CTRL 14.2010: 13.11.2010 
CTRL 15.2010: 11.12.2010    CTRL 16.2010: 18.12.2010. 
 
Art. 3. Se autorizează seria de cursuri „Consultanţi de investiţii financiare” cuprinzând cursurile cu codurile CIF 3.2010 şi  
CIF 4.2010 organizate de S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu. Cursurile se vor desfăşura la Bucureşti, bd. Gen. 
Magheru nr.27, et.1, ap.14, în următoarele perioade: 
 

CIF 3.2010: 25.10.2010-30.10.2010   CIF 4.2010: 22.11.2010-27.11.2010 
 
Examenele vor fi organizate în acelaşi loc, în următoarele zile: 
 

CIF 3.2010: 05.11.2010    CIF 4.2010: 10.12.2010 
 
Art. 4. Comisia de examinare pentru cursurile cu codurile ASIF 9.2010, ASIF 10.2010, ASIF 11.2010, ASIF 12.2010, ASIF 13.2010, 
ASIF 14.2010, ASIF 15.2010, ASIF 16.2010, CTRL 9.2010, CTRL 10.2010, CTRL 11.2010, CTRL 12.2010, CTRL 13.2010,  
CTRL 14.2010, CTRL 15.2010 şi CTRL 16.2010 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 cursurile cu codurile CIF 3.2010 şi CIF 4.2010 va avea următoarea componenţă: 
- Mihai Lilea - 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. 1108 / 26.08.2010 
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.1067/18.08.2010, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.21, art.22 alin.(1), 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. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare TARGET CAPITAL S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.26154/12.08.2010, completată prin adresele nr.27200/23.08.2010 și nr.27323/23.08.2010, 
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 TARGET CAPITAL S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr.133, et. 2, jud. Cluj: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Babițchi Anda-Narcisa 691/28.11.2007 

 

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



 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. 
1. Babițchi Anda-Narcisa PFR02ADEL/010773 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1109 / 26.08.1109 

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.1067/18.08.2010, 
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 TRANSILVANIA CAPITAL S.A. 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25429/06.08.2010, completată prin adresa nr.25459/06.08.2010, 
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 Nour Costel, acordată de C.N.V.M. prin 
Decizia C.N.V.M. nr.1312/07.06.2006 poz. 1, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. 
cu sediul social situat în Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.24, jud. Harghita. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/360848, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare a domnului Nour Costel. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
RADU TOIA 

 
DECIZIA NR. 1110 / 26.08.2010 

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.1067/18.08.2010, 
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 cererile formulate de societatea de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.26412/16.08.2010, nr.26413/16.08.2010, nr.26414/16.08.2010, nr.26415/16.08.2010, nr.26416/16.08.2010, 
nr.26417/16.08.2010 și nr.26418/16.08.2010, 

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

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenţi pentru servicii de investiţii financiare, acordate de C.N.V.M., 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, următoarelor 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Stan Alexandru 771/17.04.2008 
2. Mihalache Alexandru-Florin 1149/30.05.2008 
3. Alexandru Antoniade-Ciprian 1392/03.07.2008 poz. 3 
4. Spiridon Cosmin 1392/03.07.2008 poz. 2 
5. Atanasoaiei Sorin 638/02.04.2008 poz. 2 
6. Casap Aurel-Florin 423/06.03.2008 
7. Inizian Ara-Eduard 1150/30.05.2008 poz. 1 

 

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agenţi delegaţi a următoarelor 



 

persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Stan Alexandru PFR02ADEL/400441 
2. Mihalache Alexandru-Florin PFR02ADEL/400520 
3. Alexandru Antoniade-Ciprian PFR02ADEL/230558 
4. Spiridon Cosmin PFR02ADEL/400557 
5. Atanasoaiei Sorin PFR02ADEL/400438 
6. Casap Aurel-Florin PFR02ADEL/350430 
7. Inizian Ara-Eduard PFR02ADEL/080521 

 

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 C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1112 / 27.08.2010 

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.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
conform prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.26190/13.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Dragnea Gheorghe, având Atestatul Profesional nr.2262/14.01.2006, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, Șoseaua Nicolae 
Titulescu nr.29-31, sector 1. 
Art. 2. Persoana menţionată la art.1 se înscrie în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr. PFR02ASIF/402371 în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la 
art.1 şi radierea acesteia din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1113 / 30.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 
având în vedere Sentinţa Comercială nr.1365/02.10.2009 pronunţată de către Tribunalul Prahova, în  

Dosarul nr.3440/105/2008, prin care împotriva debitoarei S.C. AGROMEC URLAȚI S.A. Prahova s-a deschis procedura falimentului 
şi se numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC Urlați S.A. Prahova (CUI:1334335) 
începând cu data de 03.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1114 / 30.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 
având în vedere Sentinţa Comercială nr.1365/02.10.2009 pronunţată de către Tribunalul Prahova, în  

Dosarul nr.3440/105/2008, prin care împotriva debitoarei S.C. AGROMEC URLAȚI S.A. Prahova s-a deschis procedura falimentului 
şi se numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1113/30.08.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
URLAȚI S.A. Prahova, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC URLAȚI S.A. Prahova (CUI:1334335) începând cu 
data de 03.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1115 / 30.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 
având în vedere Sentinţa Comercială nr.38/12.01.2010 pronunţată de către Tribunalul Arad, în Dosarul nr.5972/108/2009, 

prin care împotriva debitoarei S.C. GEROTEC S.A. Arad 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. GEROTEC S.A. Arad, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. GEROTEC S.A. Arad (CUI:3218345) începând cu 
data de 06.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1116 / 30.08.2010 

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.1080/20.08.2010, 
având în vedere Sentinţa Comercială nr.38/12.01.2010 pronunţată de către Tribunalul Arad, în Dosarul nr.5972/108/2009, 

prin care împotriva debitoarei S.C. GEROTEC S.A. Arad s-a deschis procedura falimentului şi se numește lichidatorul judiciar al 
acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1115/30.08.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. GEROTEC S.A. 
Arad, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. GEROTEC S.A. Arad (CUI:3218345) începând cu data de 
06.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1117 / 30.08.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere informațiile furnizate de ONRC, S.C. AUTOTRANS MARFĂ S.A. Zalău a fost radiată din evidența 

Registrului Comerțului, conform Încheierii nr.3036/17.06.2010, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. AUTOTRANS MARFĂ S.A. Zalău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AUTOTRANS MARFĂ S.A. Zalău (CUI:677599) 
începând cu data de 03.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1118 / 30.08.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.104 
din Regulamentul nr.1/2006, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere informațiile furnizate de ONRC, S.C. AUTOTRANS MARFĂ S.A. Zalău a fost radiată din evidența 

Registrului Comerțului, conform Încheierii nr.3036/17.06.2010, 
având în vedere Decizia nr.1117/30.08.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AUTOTRANS 

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

S.C. AUTOTRANS MARFĂ S.A. Zalău, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AUTOTRANS MARFĂ S.A. Zalău (CUI:677599) începând cu 
data de 03.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1119 / 31.08.2010 

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.1067/18.08.2010, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

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

nr.25039/03.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

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

Nr. crt. Nume și prenume Atestat profesional 
1. Georgescu Laurian Ion 91/06.07.2010 

 

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. Georgescu Laurian Ion PFR02ASIF/402372 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1120 / 31.08.2010 

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.1067/18.08.2010, 
în baza dispoziţiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 



 

de investiţii financiare, 
analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.27592/25.08.2010, 
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 UNICAPITAL S.A., ca 
urmare a desfiinţării sediului secundar (agenţie) din Ploiești, str. Văleni nr.16, jud. Prahova. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 
funcţionare menţionată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A. şi 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1121 / 31.08.2010 

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.1067/18.08.2010, 
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.13 alin.(1) lit. f), art.15 şi art.17 alin.(1), (4) şi (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.27592/25.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare UNICAPITAL S.A. ca 
urmare a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din Ploiești, bd. Republicii nr.1, Hotel Central - parter, Aripa Tache Ionescu,  
jud. Prahova. 
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 modificării intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a înfiinţării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului secundar 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 UNICAPITAL S.A. şi 
se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1122 / 31.08.2010 
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.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
ca urmare a adresei SSIF IFB Finwest S.A. Arad înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26739/18.08.2010, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului 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 

31.08.2010, 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. RETEZATUL S.A. Deva iniţiată de către  
S.C. Quasar S.A. ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 56.723 de acţiuni, reprezentând 32,523% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 
- preţul de cumpărare este de 11,80 lei/acţiune; 
- perioada de derulare: 08.09.2010-28.09.2010; 
- intermediarul ofertei: SSIF IFB Finwest S.A. Arad; 
- 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. RETEZATUL S.A. 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, 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. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

DECIZIA NR. 1123 / 13.08.2010 
În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 

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

s-a examinat contestaţia formulată de domnul Cuzman Ioan, în calitate de Preşedinte-Director General al  
SIF Banat Crişana S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.333/27.07.2010. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25810/10.08.2010, domnul Cuzman Ioan, în calitate de Președinte și Director 

General al SIF Banat-Crișana S.A., a formulat în termenul legal contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.333/27.07.2010, 
solicitând revocarea acestui act individual. 

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.333/27.07.2010 domnul Cuzman Ioan a fost sancţionat cu avertisment, în sarcina 
acestuia reţinându-se faptul că, în calitatea sa de Președinte și Director General al SIF Banat-Crișana S.A., nu a adus la îndeplinire 
obligaţia de a supune Hotărârii A.G.A. din data de 30.04.2010 validarea componenţei Consiliului de administraţie al societăţii cu 
luarea în considerare a prevederilor art.14 „Incompatibilităţi” lit. a) şi d) din Statutul societăţii de investiţii financiare. 

Petentul a invocat următoarele argumente în susţinerea contestaţiei sale: 
Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.333/27.07.2010, s-a dispus sancționarea petentului cu avertisment, deoarece în calitate de 

Președinte C.A. al SIF Banat-Crișana S.A. nu a dus la îndeplinire anumite obligații stabilite prin Atestatul C.N.V.M. nr.45/18.03.2010. 
Sancțiunea acordată are caracter contravențional, dar în cuprinsul acesteia nu se specifică faptul că petentul s-ar face 

vinovat de săvârșirea vreunei contravenții. 
Potrivit prevederilor art.1 din O.G. nr.2/2001 constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și  

sancționată de lege. 
De asemenea, constituie contravenție în înțelesul art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 încălcarea prevederilor acestei legi 

ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia. Trimiterea efectuată la articolul susmenționat nu poate fi interpretată 
în sensul că aceste reglementări din cadrul legislației secundare constituie izvor juridic de instituire a unor contravenții. C.N.V.M. 
deține doar prerogative constatării, prin organele sale, a faptelor ilicite ce intră în sfera contravenționalului, neputând introduce noi 
fapte ilicite care să aibă natura juridică a unei contravenții. 

Din acest punct de vedere ordonanța de sancționare atacată nu este conformă cu legea având în vedere că temeiul indicat 
de C.N.V.M. și care stă la baza sancțiunii nu este încălcare vreunei norme legale ci încălcarea unui atestat, despre care C.N.V.M. 
apreciază că ar conține dispoziții imperative. Prin urmare, petentul consideră că, în lipsa încălcării unei prevederi legale nu se poate 
reține în sarcina sa săvârșirea vreunei contravenții. 

Considerentele reținute de C.N.V.M. prin ordonanța de sancționare sunt false întrucât prin Atestatul nr.45/18.03.2010 nu  
s-a dispus nici o măsură în sarcina petentului, ci pur și simplu s-a prorogat avizarea modificării consiliului de administrație. Atestatul 
nu conține nici o obligație sau dispoziție imperativă în sarcina președintelui CA al SIF Banat-Crișana S.A. De altfel, în şedinţa din 
data de 30.04.2010, adunarea generală a hotărât completarea componenței consiliului de administraţie. Prevederile statutare ale 
art.14 lit. a) și d) sunt cunoscute acționarilor, investitorii având în vedere aceste prevederi încă de la momentul învestirii. 

Pe de altă parte, petentul susţine că, potrivit art.274 din Legea nr.297/2004, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 
se constată de către persoanele fizice împuternicite în acest scop de C.N.V.M. 

Regulamentul nr.11/1997 prevede că C.N.V.M. stabilește norme și proceduri pentru asigurarea respectării dispozițiilor 
legale, precum și punerea în aplicare a măsurilor preventive și sancționatorii. 

Conform art.11 pct.9 din acest regulament, în cazul în care se constată săvârșirea unor fapte contravenționale prevăzute 
de lege, se întocmește un proces-verbal de constatare, cu consemnarea faptelor săvârșite, a normei legale încălcate, precum și a 
încadrării juridice a faptei. 

Astfel, petentul apreciază că Ordonanța C.N.V.M. nr.333/2010 nu îndeplinește condițiile formale pentru existența ei 
valabilă, respectiv nu conține vreo referire la existența unui proces-verbal de constatare a săvârșirii contravenției și nu cuprinde nici 
o mențiune cu privire la dispozițiile legale care ar fi fost încălcate, lipsa acestor mențiuni obligatorii sancţionându-se cu nulitatea 
absolută. 

Contestaţia este nefondată întrucât: 
Prin Atestatul nr.45/18/03.2010, C.N.V.M. a luat act de numirea domnilor Bîlteanu Dragoș-George, Ciorcilă Horia și Silaghi 

Claudiu-Eugen-Iuliu ca administratori provizorii ai SIF Banat-Crişana S.A., în conformitate cu Hotărârea nr.12/22.01.2010 și 
Hotărârea nr.8/26.02.2010 ale Consiliului de administrație al societății de investiții financiare. 

De asemenea, prin același atestat, C.N.V.M. a constatat că se impune prorogarea avizării modificării componenței 
Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana S.A. până la data proximei Adunări Generale a Acționarilor, care urma să hotărască 
cu privire la completarea componenței Consiliului de administrație cu luarea în considerare a prevederilor cuprinse la art.14 
Incompatibilități, lit. a) și d) din Statutul societății de investiții financiare. 

Obligaţia de a ţine seama de incidenţa incompatibilităţilor prevăzute la art.14 din Statutul SIF Banat-Crişana S.A. nu a fost 



 

instituită prin Atestatul C.N.V.M. nr.45/18.03.2010, ci numai menţionată expres în acest act individual, aceasta decurgând din voinţa 
societară exprimată în adunarea generală a acţionarilor SIF care a adoptat respectivele clauze. C.N.V.M. are dreptul şi totodată 
obligaţia, de a solicita entităţilor supravegheate şi reglementate să respecte prevederile propriilor acte constitutive. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, modificată şi aprobată prin  
Legea nr.514/2002, atestatele sunt acte prin care C.N.V.M. confirmă ori recunoaşte situaţii sau calităţi, raportări ori comunicări de 
date şi informaţii. Astfel, prin Atestatul nr.45/18.03.2010, C.N.V.M. a confirmat următoarele situaţii: (1) numirea unor persoane ca 
membrii ai consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana S.A., (2) oportunitatea prorogării avizării acestor calităţi până la o data 
ulterioară, respectiv până la data proximei Adunări Generale a Acționarilor şi (3) necesitatea ca respectiva A.G.A. să ia în 
considerare la adoptarea hotărârii, prevederile cuprinse în art.14 lit. a) şi d) din Statutul SIF. 

În A.G.A. din data de 30.04.2010, domnul Cuzman Ioan, Președinte C.A. al SIF Banat-Crișana S.A. nu a supus dezbaterii 
A.G.A. incompatibilitățile prevăzute la art.14 lit. a) și d) din Statutul societății la validarea administratorilor numiți provizoriu pe locurile 
rămase vacante, ca punct distinct aflat pe ordinea de zi. 

Prin urmare, C.N.V.M. a reţinut că petentul nu a dus la îndeplinire obligația de a supune hotărârii proximei AGA 
(30.04.2010) validarea componenței consiliului de administrație cu luarea în considerare a prevederilor art.14 lit. a) și d) din  
Statutul societății de investiții financiare. 

În consecinţă, a fost emisă Ordonanța C.N.V.M. nr.333/27.07.2010 prin care domnul Cuzman Ioan a fost sancționat cu 
avertisment în calitate de Președinte al C.A. al SIF Banat-Crișana S.A. 

Cu privire la celorlalte argumente formulate de petent în cuprinsul contestației sale, precizăm următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002 cu modificările şi completările 

ulterioare, ordonanţele emise de C.N.V.M. sunt acte administrative individuale prin care această autoritate, printre altele, aplică 
sancţiuni disciplinare şi administrative. De asemenea, arătăm că, art.280 din Legea nr.297/2004 prevede expres că, în ceea ce 
privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, dispozițiile acestui act normativ 
derogă de la dispozițiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

Referitor la susţinerile petentului cu privire la încălcarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.11/1997 privind controlul 
respectării dispoziţiilor legale în domeniul pieţei de capital, menţionăm că aceste dispoziţii nu au fost avute în vedere la emiterea 
actului administrativ individual contestat, pentru următoarele considerente: 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare este autoritatea administrativă de supraveghere şi reglementare în domeniul pieţei 
de capital care îşi desfăşoară activitatea conform Statutului aprobat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Regulamentul C.N.V.M. nr.11/1997 privind controlul respectării dispoziţiilor legale în domeniul valorilor mobiliare a fost 
emis în baza Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, în vigoare la acea dată în domeniul pieţei de capital. 

Dispoziţiile Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori au fost abrogate succesiv prin OUG nr.25/2002 şi 
OUG nr.28/2002. 

Potrivit normelor de tehnică legislativă cuprinse în art.4 alin.(3) din Legea nr.24/2000, actele normative date în executarea 
legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă. 

Având în vedere aspectele mai sus prezentate, rezultă că un act administrativ cu caracter normativ nu mai poate produce 
efecte după abrogarea legii în temeiul şi în aplicarea căreia a fost emis. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Curtea de Apel Bucureşti - 
Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, care, prin Sentinţa civilă nr.235/22.01.2009, a respins cererea de suspendare a 
executării unui act individual emis de C.N.V.M., instanţa considerând că obligaţia impusă reclamantului este justificată, fiind dispusă 
legal de către C.N.V.M., în exercitarea atribuţiilor sale privind supravegherea pieţei de capital nefiind aplicabile dispoziţiile 
Regulamentului nr.11/1997, întrucât acesta este un act subsecvent Legii nr.52/1994. 

În raport de jurisprudenţa şi prevederile legale mai sus menţionate, se constată că Regulamentul C.N.V.M. nr.11/1997,  
ca act subsecvent Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, nu mai poate produce efecte după abrogarea legii 
în temeiul căreia a fost emis. 

Prin urmare, actele administrative individuale emise C.N.V.M. se supun prevederilor Statutului propriu, ale Legii 
nr.297/2004 privind piaţa de capital și ale Legii contenciosului administrativ, motiv pentru care nu se poate reține critica petentului în 
ceea ce privește neregularitatea condițiilor de formă ale actului administrativ individual contestat. 

În baza Hotărârilor Parlamentului 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 din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din 

data de 31.08.2010, COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Cuzman Ioan, Preşedinte-Director General al SIF Banat Crişana S.A., 
împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.333/27.07.2010. 
Art. 2. Se menţine ca temeinică şi legală Ordonanța C.N.V.M. nr.333/27.07.2010 de sancţionare a domnului Cuzman Ioan cu 
avertisment. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 333 / 27.07.2010 

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere că în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 30.04.2010, dl Ioan Cuzman, Președinte al Consiliului de 



 

administrație al SIF BANAT-CRIȘANA S.A., nu a supus deciziei A.G.A. incompatibilitățile prevăzute de art.14 lit. a) și d) din Statutul societății la 
„Validarea administratorilor numiți provizoriu pe locurile rămase vacante …”, punct distinct aflat pe ordinea de zi, 

se constată faptul că dl Ioan Cuzman nu a adus la îndeplinire obligația de a supune hotărârii proximei A.G.A. (30.04.2010) validarea 
componenței Consiliului de Administrație cu luarea în considerare a prevederilor art.14 Incompatibilități, lit. a) și d) din Statutul societății de investiții 
financiare, 

având în vedere dispozițiile imperative cuprinse în Atestatul nr.45/18.03.2010, 
în exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de protecție a investitorilor SIF BANAT-CRIȘANA S.A., cât și de supraveghere a modului de 

desfășurare a activității unei entități autorizate și reglementate, 
în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.274 alin.(1), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) 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. Se sancționează cu avertisment domnul Ioan Cuzman, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al SIF BANAT-CRIȘANA S.A. 
Art. 2. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Ioan Cuzman și SIF BANAT-CRIȘANA S.A. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data 
comunicării ei către SIF BANAT-CRIȘANA S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 1124 / 31.08.2010 

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.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.251 lit. a) 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, 
conform prevederilor art.5, Secţiunea 6, Subsecţiunea 1 şi 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 S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.24601/29.07.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.25144/04.08.2010, nr.26861/18.08.2010 şi 
nr.27429/24.08.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia Fondului deschis de investiţii INVESTICA ALTIUS, administrat de S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT 
MANAGEMENT S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. Fondul deschis de investiţii INVESTICA ALTIUS, înregistrat cu 
nr.CSC06FDIR/400036. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. şi va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

DECIZIA NR. 1125 / 31.08.2010 
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.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.207 alin.(1) lit. j) 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, 
conform prevederilor art.5, Secţiunea 8, Subsecţiunea 1 şi 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 S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.25136/04.08.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.26861/18.08.2010 şi nr.27429/24.08.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 

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

Art. 1. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. Fondul Închis de Investiţii INFINITY, înregistrat cu nr.CSC08FIIR/400006. 
Art. 2. Începând cu data prezentei, Avizul C.N.V.M. nr.39/28.06.2006 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. şi va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

 



 

DECIZIA NR. 1126 / 31.08.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu prevederile art.121 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
având în vedere schimbarea depozitarului fondurilor deschise de investiţii ZEPTER ACŢIUNI, ZEPTER OBLIGAŢIUNI şi 

ZEPTER MIXT, administrate de Societatea de Administrare a Investiţiilor ZEPTER S.A., 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 

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

Art. 1. Se suspendă emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii ZEPTER ACŢIUNI, 
ZEPTER OBLIGAŢIUNI şi ZEPTER MIXT în vederea realizării transferului activelor fondurilor între BRD - Groupe Societe  
Generale S.A. şi Banca Comercială Română S.A. 
Art. 2. Dispoziţiile actului individual de suspendare încetează la momentul depunerii la C.N.V.M. a raportului întocmit de  
BRD - Groupe Societe Generale S.A., privind modul în care a operat transferul activelor Fondurilor deschise de investiţii  
ZEPTER ACŢIUNI, ZEPTER OBLIGAŢIUNI şi ZEPTER MIXT, către Banca Comercială Română S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A., BRD - 
Societe Generale, Băncii Comerciale Române S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

 
ATESTAT NR. 132 / 26.08.2010 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

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

transmise la C.N.V.M. de către FINANCIAL SERVICES AUTHORITY UK (FSA), 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. unic. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate în România de firmele de investiţii 
autorizate de FINANCIAL SERVICES AUTHORITY UK (FSA) prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.132/26.08.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea competentă care a 
autorizat FISM 

Denumire firmă de investiţii 
(FISM) 

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

1. Financial Services Authority UK (FSA) GFI Brokers Limited art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e), h) şi lit. B - d) 

2. Financial Services Authority UK (FSA) 
Diapason Commodities 
Management UK LLP 

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

3. Financial Services Authority UK (FSA) GFI Securities Limited art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), h) şi lit. B - e) 
 

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

ATESTAT NR. 133 / 26.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

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



 

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Bundesanstalt Fur Finanzdienstleistungsaufsicht - Germania, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarei instituții de credit autorizată de Bundesanstalt Fur 
Finanzdienstleistungsaufsicht care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile 
de investiţii prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din ţara de origine, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

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

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

1. Deutsche Bank Privat und 
Geschaftskunden AG 

PJM01INCMDEU0143 art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e), f), g) și  
lit. B - a), b), c), d), e), f), g) 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR.134 / 26.08.2010 

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

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

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

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.134/26.08.2010 

 

Nr.
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

Nr. înregistrare în 
Registrul Public al 

C.N.V.M. 
Adresa 

Servicii şi activităţi de investiţii 
prevăzute de OUG nr.99/2006, 

aprobată şi modificată prin  
Legea nr.227/2007 

1. 
Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission (CSEC) 

Zerich Securities LTD PJM01FISMCYP1044 
13-15 Grigori Afxentiou, I.D.E 
Ioannou Court, Office 202, Mesa 
Geitona, 4003, Limasol 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Piper Jaffray LTD PJM01FISMGBR1045 
1 South Place,EC2M 2RB, 
Londra 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Warwick Capital 
Partners LLP 

PJM01FISMGBR1046 
127 Sloane Street, SW1X 9QP, 
Londra 

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

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

AD Majora Consulting 
Limited 

PJM01FISMGBR1047 
1 Berkeley Street,W1J 8DJ, 
Londra 

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

5. 
Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission (CSEC) 

AFX Capital Markets 
LTD 

PJM01FISMCYP1048 
Ayias Zonis 73& Tirteou, 3090, 
Limasol 

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

6. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Calamos International 
LLP 

PJM01FISMGBR1049 1 Cornhill, EC3V 3ND, Londra 
art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), 
g) şi lit. B - c), e) 

7. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Crossbridge Capital 
Merchant Banking 
LLP 

PJM01FISMGBR1050 9 South Street,W1K 2XA, Londra 
art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) şi  
lit. B - c) 

8. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Edmond Capital 
Partners LLP 

PJM01FISMGBR1051 27 Hill Street, W1J 5LP, Londra 
art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), 
g) şi lit. B - e), g) 

9. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Grant Thornton 
Employee Benefits 
Consultancy LLP 

PJM01FISMGBR1052 
Grant Thornton House, 22 Melton 
Street, NW1 2EP, Londra 

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

10. 
Comision Nacional 
Del Mercado De 
Valores (Spania) 

JB Capital Markets 
Sociedad de Valores 
S.A. 

PJM01FISMESP1053 
Plaza Manuel Gomez Moreno No 
2, 28020, Madrid 

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

11. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

MB Capital Limited PJM01FISMGBR1054 
9 Devonshire Square, EC2M 
4YF, Londra 

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



 

Nr.
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

Nr. înregistrare în 
Registrul Public al 

C.N.V.M. 
Adresa 

Servicii şi activităţi de investiţii 
prevăzute de OUG nr.99/2006, 

aprobată şi modificată prin  
Legea nr.227/2007 

12. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Quality Capital 
Management Limited 

PJM01FISMGBR1055 
QCM House, Horizon Business 
Village, No. 1 Brooklands Road, 
Weybridge, KT13 0TJ, Surrey 

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

13. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

S. P. Angel Corporate 
Finance LLP 

PJM01FISMGBR1056 
35 Berkeley Square,W1J 5BF, 
Londra 

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

14. 
Financial Market 
Authority - Austria 

Sarasin CEE & 
Austria AG 

PJM01FISMAUT1057 Naglergasse 2/11, 1010, Viena art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e) 

15. 
Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission (CSEC) 

Webgine LTD PJM01FISMCYP1058 
38 Spyrou Kyprianou Street, CCS 
Building 1 Floor, Kato Polemidia 
4154/P.O.BOX 70091, Limasol 

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

 

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

ATESTATUL NR. 135 / 31.08.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.(5) alin.(1), art.6 alin.(4) lit. b) şi d), art.8 alin.(1) şi (2) şi (7) şi art.10 

alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi 
majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare, 

analizând cererea Private Financial Holdings LTD Bermuda, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7038/11.03.2010, completată 
prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.15107/07.05.2010, nr.16587/18.05.2010, nr.17924/28.05.2010, nr.20872/23.06.2010 şi 
nr.22041/05.07.2010, 

ţinând cont de faptul că achiziţiile supuse aprobării sunt rezultatul unei tranzacţii intragrup, fără a avea loc o schimbare a 
deţinătorului ultim al participaţiei în cadrul societăţii de servicii de investiţii financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de modificările intervenite în modul de organizare şi funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare 
EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti, ca urmare a modificării structurii acţionariatului, în urma dobândirii în mod indirect 
de către Private Financial Holdings LTD Bermuda a participaţiei de 44% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot în 
cadrul societăţii de servicii de investiţii financiare, prin intermediul EFG Eurobank Ergasias Grecia. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către Private Financial Holdings LTD Bermuda. În cazul în 
care societatea anterior menţionată nu poate fi contactată, prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia societăţii de 
servicii de investiţii financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
ATESTATUL NR. 136 / 31.08.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002 şi modificat prin  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.(5) alin.(1), art.6 alin.(4) lit. b) şi d), art.8 alin.(1) şi (2) şi (7) şi art.10 

alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi 
majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare, 

analizând cererea EFG European Financial Group LTD, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7038/11.03.2010, completată prin 
adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.15107/07.05.2010, nr.16587/18.05.2010, nr.17924/28.05.2010, nr.20872/23.06.2010 şi 
nr.22041/05.07.2010, 

ţinând cont de faptul că achiziţiile supuse aprobării sunt rezultatul unei tranzacţii intragrup, fără a avea loc o schimbare a 
deţinătorului ultim al participaţiei în cadrul societăţii de servicii de investiţii financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de modificările intervenite în modul de organizare şi funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare 
EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti, ca urmare a modificării structurii acţionariatului, în urma dobândirii în mod indirect 



 

de către EFG European Financial Group LTD a participaţiei de 43% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot în cadrul 
societăţii de servicii de investiţii financiare, prin intermediul EFG Eurobank Ergasias Grecia. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către EFG European Financial Group LTD. În cazul în care 
societatea anterior menţionată nu poate fi contactată, prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia societăţii de 
servicii de investiţii financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
ATESTATUL NR. 137 / 31.08.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002 şi modificat prin  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.(5) alin.(1), art.6 alin.(4) lit. b) şi d), art.8 alin.(1) şi (2) şi (7) şi art.10 

alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi 
majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare, 

analizând cererea European Financial Group EFG (Luxembourg), înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7038/11.03.2010, 
completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.15107/07.05.2010, nr.16587/18.05.2010, nr.17924/28.05.2010, 
nr.20872/23.06.2010 şi nr.22041/05.07.2010, 

ţinând cont de faptul că achiziţiile supuse aprobării sunt rezultatul unei tranzacţii intragrup, fără a avea loc o schimbare a 
deţinătorului ultim al participaţiei în cadrul societăţii de servicii de investiţii financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de modificările intervenite în modul de organizare şi funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare 
EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti, ca urmare a modificării structurii acţionariatului, în urma dobândirii în mod indirect 
de către European Financial Group EFG (Luxembourg) a participaţiei de 43% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot 
în cadrul societăţii de servicii de investiţii financiare, prin intermediul EFG Eurobank Ergasias Grecia. 
Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către European Financial Group EFG (Luxembourg). În cazul 
în care societatea anterior menţionată nu poate fi contactată, prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia societăţii 
de servicii de investiţii financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A. Bucureşti şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma 
electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
AVIZ NR. 36 / 31.08.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.69 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.76 lit. b), art.81 alin.(1) şi art.82 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, 
analizând cererea Societăţii de administrare a investiţiilor ZEPTER S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu 

nr.24725/30.07.2010 şi nr.25425/06.08.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 31.08.2010, 

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

Art. 1. Se avizează Banca Comercială Română S.A. ca depozitar pentru activele fondurilor deschise de investiţii ZEPTER ACŢIUNI, 
ZEPTER OBLIGAŢIUNI şi ZEPTER MIXT, în baza contractului de depozitare nr.561/05.08.2010 încheiat între Societatea de 
Administrare a Investiţiilor ZEPTER S.A. şi Banca Comercială Română S.A. 
Art. 2. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, BRD - Societe Generale are obligaţia 
de a începe transferul activelor fondurilor administrate de Societatea de Administrare a Investiţiilor ZEPTER S.A., către Banca 
Comercială Română. 
Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, Banca Comercială Română S.A. are 
obligaţia de a transmite la C.N.V.M. procesul verbal de predare-primire a activelor Fondurilor, încheiat între BRD - Groupe Societe 
Generale S.A. şi Banca Comercială Română S.A. 
Art. 4. BRD - Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar cedent, are obligaţia întocmirii, în termen de şapte zile de la 
încheierea procesului-verbal de predare-primire, a unui raport privind modul în care a operat transferul activelor fondurilor deschise 
de investiţii ZEPTER ACŢIUNI, ZEPTER OBLIGAŢIUNI şi ZEPTER MIXT, valoarea certificată a activului net şi a activului net unitar, 
numărul de deţinători de titluri de participare şi numărul de titluri de participare emise la data efectuării ultimei operaţiuni de transfer, 



 

pentru fiecare fond în parte. Raportul va fi transmis la C.N.V.M., în termen de maximum 2 zile de la data întocmirii acestuia. 
Art. 5. Societatea de Administrare a Investiţiilor ZEPTER S.A. are obligaţia informării investitorilor fondurilor deschise de investiţii 
ZEPTER ACŢIUNI, ZEPTER OBLIGAŢIUNI şi ZEPTER MIXT cu privire la schimbarea depozitarului, în termen de maximum 2 zile 
de la data primirii raportului menţionat la art.4. precum şi de a actualiza documentele fondului cu numele noului depozitar şi 
elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi remise la C.N.V.M. 
Art. 6. Prezentul aviz intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicat Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A.,  
BRD - Societe Generale, Băncii Comerciale Române S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

 
 


