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ORDONANŢA NR. 430 / 28.09.2010 

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 29.09.2010, 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. 431 / 28.09.2010 

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 30.09.2010, 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. 432 / 29.09.2010 

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

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



 

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

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

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

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

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

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiunile care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat 
în mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 29.09.2010, transferul pachetului de 52.271.347 
de acţiuni emise în urma Hotărârii AGEA/15.06.2009 de majorare a capitalului social al S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR 
PRODUCTS Iași S.A. (CUI:1973479). 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 433 / 29.09.2010 

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 raportările transmise de către S.C. ROMLUX S.A. Târgovişte referitoare la litigiul în instanţă având ca 

obiect anularea Hotărârii AGEA/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, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiunile care fac obiectul litigiilor în cauză şi pentru care instanţa nu s-a 
pronunţat în mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 30.09.2010, pachetul de  
12.519.860 de acţiuni emise în urma hotărârii AGEA S.C. ROMLUX S.A. Târgovişte din data de 15.06.2009, precum şi a  
Deciziei C.A. nr.2/12.10.2009 de majorare a capitalului social. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

ORDONANŢA NR. 434 / 29.09.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) şi ale art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere litigiul în instanţă având ca obiect constatarea nulităţii hotărârii C.A. a S.C. UTON S.A. Oneşti nr.13 din 

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

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

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care intenţionează să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în 
mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, pachetul de 791.867 de acţiuni emise de S.C. UTON S.A. Oneşti 
(CF:958357) şi deţinute de S.C. BKP TRUST INVEST S.R.L., începând cu data de 30.09.2010, ca urmare a Hotărârii C.A. 
nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

ORDONANŢA NR. 435 / 29.09.2010 
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 că FLAMBOYANT VENTURES LTD Belize nu a respectat termenul stipulat în cadrul Ordonanței C.N.V.M. 
nr.321/19.07.2010, în ceea ce privește solicitarea transmiterii la C.N.V.M. a structurii acționariatului până la nivel de persoană fizică 
(lanțurile de deținere până la nivel de persoană fizică), 



 

în respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 
protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 

în temeiul art.2 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, 
în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţelor din data de 28.09.2010, 

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

Art. 1. Se sancţionează FLAMBOYANT VENTURES LTD Belize (74676) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City,  
în calitate de acţionar al S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea (CUI:1396338), cu amendă în sumă de 2.500 de USD (reprezentând 5% din 
capitalul social subscris și vărsat al societății). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Zimnicea 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. FLAMBOYANT VENTURES LTD Belize are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe,  
să depună documentele solicitate prin Ordonanța C.N.V.M. nr.321/19.07.2010, și care nu au fost depuse la C.N.V.M.  
(structura acționariatului până la nivel de persoană fizică pentru FLAMBOYANT VENTURES LTD Belize). 
Art. 5. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.4 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, FLAMBOYANT VENTURES LTD 
Belize va fi sancţionată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. a) din  
Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare (amendă între 0,5% și 5% din capitalul social subscris și vărsat). 
Art. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată FLAMBOYANT VENTURES LTD prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
și S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea cu sediul în str. Portului nr.11, Zimnicea, jud. Teleorman. 
Art. 7. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
sancţiunii. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

ORDONANŢA NR. 436 / 30.09.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanţa de urgenţă 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.02/14.01.2010, 
având în vedere faptul că: 

- la data convocării AGEA/18.08.2010, S.C. AVICOLA S.A. Braşov nu îndeplinea condiţiile cumulative prevăzute de art.2 pct.I. lit. 
a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/15.06.2006, 

- Hotărârea AGEA/18.08.2010 a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art.2 pct.I. lit. a) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 
nr.8/15.06.2006, 

în baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei de Comisie din data de 

30.09.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. În vederea protecţiei acţionarilor S.C. AVICOLA S.A. Braşov se obligă Consiliul de Administraţie al S.C. AVICOLA S.A. 
Braşov, ca în termen de 15 zile de la data comunicării acestui act individual să convoace Adunarea Generală Extraordinară în 
condiţiile prevăzute de art.117 şi art.118 din Legea nr.31/1990R cu modificările şi completările ulterioare şi să asigure derularea 
acesteia, în cel mult 45 de zile de la data convocării. 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor urmează să aibă ca punct pe ordinea de zi revocarea Hotărârii AGEA din 
data de 18.08.2010, având în vedere faptul că aceasta a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art.2 pct.I. lit. a) din Dispunerea de 
măsuri C.N.V.M. nr.8/15.06.2006. 
Art. 2. În cazul în care prevederile art.1 nu vor fi duse la îndeplinire, în termenul stabilit, C.N.V.M. va solicita instanţei competente să 
dispună convocarea adunării generale a acţionarilor S.C. AVICOLA S.A. Braşov, în conformitate cu art.2 alin.(5) lit. c) din  
Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi va aplica sancţiuni corespunzătoare Preşedintelui C.A. al societăţii 
emitente. 
Art. 3. S.C. AVICOLA S.A. Braşov are obligaţia de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, dar fără a depăşi 24 de ore de la data 
convocării şi de la data desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, rapoartele curente referitoare la aceste 
evenimente. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. AVICOLA S.A. Braşov cu sediul în sediul în Braşov, str. Cucului nr.5, jud. Braşov, 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării iar în situaţia în care partea vizată nu poate fi contactată, la data 
publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 6. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



 

 
DECIZIA NR. 1221 / 27.09.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere informaţiile publicate în Buletinul Insolvenţei, din care rezultă faptul că prin Sentinţa comercială 

nr.3792/14.06.2010 pronunţată de către Tribunalul Constanţa în Dosarul nr.193/118/2005, s-a dispus radierea S.C. TAR S.A. 
Constanţa din Registrul Comerţului ca urmare a închiderii procedurii falimentului, 

având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. TAR S.A. Constanţa a fost radiată din  
Registrul Comerţului, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. TAR S.A. Constanţa (CUI:1890489) începând cu 
data de 27.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1222 / 27.09.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere informaţiile publicate în Buletinul Insolvenţei, din care rezultă faptul că prin Sentinţa comercială 

nr.3792/14.06.2010 pronunţată de către Tribunalul Constanţa în Dosarul nr.193/118/2005, s-a dispus radierea S.C. TAR S.A. 
Constanţa din Registrul Comerţului ca urmare a închiderii procedurii falimentului, 

având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. TAR S.A. CONSTANŢA a fost radiată din 
Registrul Comerţului, 

având în vedere Decizia nr.1221/27.09.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. TAR S.A. 
Constanţa, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. TAR S.A. Constanţa (CUI:1890489) începând cu data de 
27.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1223 / 27.09.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.43 
alin.(2) 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 notificarea cu privire la deschiderea procedurii simplificate a falimentului pentru S.C. SIMTEX S.A. 

Bucureşti şi la numirea lichidatorului judiciar al acesteia, conform Sentinţei nr.5213/01.09.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. SIMTEX S.A. Bucureşti (CUI:324490) începând cu 
data de 27.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1224 / 27.09.2010 

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



 

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere notificarea cu privire la deschiderea procedurii simplificate a falimentului pentru S.C. SIMTEX S.A. 

Bucureşti şi la numirea lichidatorului judiciar al acesteia, conform Sentinţei nr.5213/01.09.2010 pronunţată de  
Tribunalul Bucureşti, 

având în vedere Decizia nr.1223/27.09.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. SIMTEX S.A. 
Bucureşti, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. SIMTEX S.A. Bucureşti (CUI:324490) începând cu data de 
27.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1225 / 27.09.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.43 
alin.(2) 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 nr.5937/23.11.2009 prin care Tribunalul Cluj a dispus intrarea S.C. CASIROM S.A. Turda în 

faliment şi a numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. CASIROM S.A. Turda, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. CASIROM S.A. Turda (CUI:201381) începând cu 
data de 28.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1226 / 27.09.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere Sentinţa nr.5937/23.11.2009 prin care Tribunalul Cluj a dispus intrarea S.C. CASIROM S.A. Turda în 

faliment şi a numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr.1225/27.09.2010de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. CASIROM S.A. 

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

S.C. CASIROM S.A. Turda, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art.1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. CASIROM S.A. Turda (CUI:201381) începând cu data de 
28.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1227 / 27.09.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.43 
alin.(2) 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 informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AS CONSTRUCT S.A. Târgu Frumos se află 

în faliment, 
având în vedere Sentinţa nr.708/22.06.2010 prin care Tribunalul Iaşi a dispus deschiderea procedurii falimentului pentru 

S.C. AS CONSTRUCT S.A. Târgu Frumos şi a numit lichidatorul judiciar al acestei societăţi comerciale, 



 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AS CONSTRUCT S.A. Târgu Frumos 
(CUI:8267594) începând cu data de 28.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1228 / 27.09.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC conform cărora S.C. AS CONSTRUCT S.A. Târgu Frumos se află 

în faliment, 
având în vedere Sentinţa nr.708/22.06.2010 prin care Tribunalul Iaşi a dispus deschiderea procedurii falimentului pentru 

S.C. AS CONSTRUCT S.A. Târgu Frumos şi a numit lichidatorul judiciar al acestei societăţi comerciale, 
având în vedere Decizia nr.1227/27.09.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AS  

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

S.C. AS CONSTRUCT S.A. Târgu Frumos, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AS CONSTRUCT S.A. Târgu Frumos (CUI:8267594) începând cu 
data de 28.09.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1229 / 27.09.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 

Legea nr.514/2002, modificat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.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. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
analizând cererea SSIF SIGI S.A. Bucureşti, nr.26740/18.08.2010, completată prin adresa nr.28096/31.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF SIGI S.A., ca urmare a modificării componenţei Consiliului de 
Administraţie prin numirea domnilor POPESCU ALEXANDRU, ROCCO MATTEO, LUCA BOVO şi a doamnei LUISA COLONI,  
în funcţia de membru, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 20.07.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, 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 către SSIF SIGI S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIE NR. 1230 / 27.09.2010 
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, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PJM01FISMGBR0172 reprezentând înregistrarea firmei de investiții 
ASPINALL FINANCIAL MANAGEMENT LTD în calitate de intermediar care prestează servicii de investiţii financiare în România în 
temeiul liberei circulaţii a serviciilor. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 

 
DECIZIA NR. 1231 / 27.09.2010 

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., 
analizând cererile societăţii de servicii de investiţii financiare GM INVEST S.A. Bucureşti înregistrate la C.N.V.M. cu 

nr.28758/06.09.2010, nr.28759/06.09.2010, nr.28760/06.09.2010, nr.28761/06.08.2010, nr.29018/08.09.2010, nr.29019/08.09.2010, 
nr.29434/13.09.2010, nr.29435/13.09.2010 şi nr.30203/22.09.2010, 

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 GM INVEST S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, 
mezanin, cam 2A, 2B, 2C si 3, sector 3: 

- FLINȚOACĂ MARIUS ALEXANDRU - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.2016/23.10.2007 poz. 7; 
- CALOENESCU IULIAN CRISTIAN - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.2593/17.12.2007; 
- TATARIU MARIUS FLORIN - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1174/12.07.2007 poz. 2; 
- SĂLĂJANU REMUS - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.371/26.02.2008 poz. 3; 
- ȚENU IRINA CRISTINA - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1174/12.07.2007 poz. 1; 
- STOICA LIVIA ANDREEA - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1500/03.07.2006 poz. 2; 
- DAVIDOVICI ADRIAN - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1500/03.07.2006 poz. 7; 
- AGHINITEI CIPRIAN PAVEL - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.923/17.04.2006 poz. 3; 
- BĂDICĂ CRISTIAN EMIL - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1000/14.05.2008. 

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele persoane din calităţile deţinute: 
- FLINȚOACĂ MARIUS ALEXANDRU - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/040619; 
- CALOENESCU IULIAN CRISTIAN - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/100617; 
- TATARIU MARIUS FLORIN - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/350317; 
- SĂLĂJANU REMUS - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/020598; 
- ȚENU IRINA CRISTINA - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/370646; 
- STOICA LIVIA ANDREEA - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/290685; 
- DAVIDOVICI ADRIAN - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/190618; 
- AGHINITEI CIPRIAN PAVEL - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/070620; 
- BĂDICĂ CRISTIAN EMIL - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/400632. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
GM INVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.  

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1234 / 30.09.2010 

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
având în vedere prevederile art.1 alin.(3), art.53, art.62 şi art.63 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.35 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, 
ca urmare a solicitării Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.29472/14.09.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia acordată doamnei BACALI MONA LISA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control 
intern al Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.1290/21.08.2009. 
Art. 2. Se radiază înscrierea doamnei BACALI MONA LISA în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/260438. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. şi va fi 
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 



 

DECIZIA NR. 1235 / 30.09.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
în baza art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) şi art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. d) şi alin.(2), art.29 alin.(1) și art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 

privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
analizând cererea Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.29472/14.09.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. ca urmare a 
modificării conducerii societăţii, prin înlocuirea doamnei Cursaru Florina cu doamna Bacali Mona Lisa, în baza  
Hotărârii nr.44/10.09.2010 a Consiliului de Administraţie al societății. 
Art. 2. Componenţa conducerii efective a Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A., autorizată la data prezentei este 
următoarea: 

1. Dl Simic Marko 
2. Dna Bacali Mona Lisa. 

Art. 3. Dna Bacali Mona Lisa, în calitate de conducător al Societăţii de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A., va îndeplini pe o 
perioadă de maximum 3 luni de la data prezentei și funcția de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investiţiilor Zepter S.A. şi se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1236 / 30.09.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. SUT CARPAȚI S.A. Ilfov a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

07.03.2010 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV a, nr.1339/29.03.2010 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.12243/17.03.2010, 

având în vedere Atestatul nr.148/30.09.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.12243/17.03.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 30.09.2010,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. SUT CARPAȚI S.A. Ilfov (CUI:2784583) începând 
cu data de 07.10.2010. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1237 / 30.09.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. WORLD MACHINERY WORKS S.A. Bacău a documentelor referitoare la Hotărârea 

AGEA din data de 03.06.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a-IV-a, nr.3281/22.06.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.32897/09.06.2009, 

având în vedere Atestatul nr.149/30.09.2010 prin care s-a luat act de CIM nr.32897/09.06.2009, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 30.09.2010,  

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

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. WORLD MACHINERY WORKS S.A. Bacău 
(CUI:950523) începând cu data de 04.10.2010. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 



 

DECIZIA NR. 1238 / 30.09.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere Sentința nr.669/C/29.03.2010 prin care Tribunalul Sibiu a dispus radierea din registrul comerțului a  

S.C. BARUL DE PE CASA S.A. Sibiu ca urmare a dizolvării acesteia, înregistrată din oficiu în registrul comerțului cu 
nr.34440/23.06.2010, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. BARUL DE PE CASA S.A. Sibiu (CUI:7717380) 
începând cu data de 05.10.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1239 / 30.09.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1080/20.08.2010, 
având în vedere Sentința nr.669/C/29.03.2010 prin care Tribunalul Sibiu a dispus radierea din registrul comerțului a  

S.C. BARUL DE PE CASA S.A. Sibiu ca urmare a dizolvării acesteia, înregistrată din oficiu în registrul comerțului cu 
nr.34440/23.06.2010, 

având în vedere Decizia nr.1238/30.09.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. BARUL DE PE 
CASA S.A. Sibiu, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. BARUL DE PE CASA S.A. Sibiu (CUI:7717380) începând cu data 
de 05.10.2010. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
ATESTAT NR. 145 / 27.09.2010 

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 atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor 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.145/27.09.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

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

Adresă 

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) 

Tachyon Corporate 
Finance Limited 

PJM01FISMGBR1075 
66 Gloucester Terrace, 
Londra, W2 3HH 

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



 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii (FISM) 

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

Adresă 

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

aprobată şi modificată prin Legea 
nr.227/2007 

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Tempo Capital Partners 
LLP 

PJM01FISMGBR1076 
52 Jermyn Street, Londra, 
SW1Y 6LX 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Fortis Investment 
Management UK Limited 

PJM01FISMGBR1077 
5 Aldermanbury Square, 
Londra, EC2V 7BP 

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

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Lombard Odier Asset 
Management (Europe) 
Limited 

PJM01FISMGBR1078 
Queensberry House, 3 Old 
Burlington Street, Londra, 
W1S 3AB 

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

5. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Duet Private Equity 
Limited 

PJM01FISMGBR1079 
27 Hill Street, Londra, W1J 
5LP 

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

6. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Calibre Advisory & 
Investments Limited 

PJM01FISMGBR1080 
16 Berkeley Street, Londra, 
W1J 8DZ 

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

7. 
Financial Services 
Authority UK (FSA 

Cayuga Capital Partners 
LLP 

PJM01FISMGBR1081 
1 st Floor, 3 More Londra 
Riverside, Londra, SE1 2RE 

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

8. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Ovs Capital Management 
LLP 

PJM01FISMGBR1082 
53 Davies Street, Londra, 
W1K 5JH 

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

9. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Viognier Capital 
Management LLP 

PJM01FISMGBR1083 
22 Manchester Square, 
Londra, W1U 3PT 

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

10. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Tate Consultancy Limittate 
Consultancy Limited 

PJM01FISMGBR1084 
4 Caranday Villas, Norland 
Road, Londra, W11 4QN 

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

11. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

FX Dialogue Limited PJM01FISMGBR1085 
Flat 12, Hartnell Court, 201 
Ballards Lane, Londra, N3 1LP 

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

12. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Aspinalls Family Office 
LLP 

PJM01FISMGBR1086 
25 Southampton Buildings, 
Londra, WC2A 1AL 

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

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

ATESTAT NR. 146 / 27.09.2010 
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) şi de către Irish Financial Services Regulatory 
Authority, 

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 de următoarele firme de investiţii 
autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA) şi de către Irish Financial Services Regulatory Authority, înscrise în 
Registrul C.N.V.M., astfel cum este prevăzut în anexa parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.146/27.09.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă 
de investiţii 

(FISM) 

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

Adresă 

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) 

Houlihan Lokey 
(Europe) Limited* 

PJM01FISMGBR0050 83 Pall Mall, Londra, SW1Y 5ES 
art.7 alin.(1), pct.6 lit. A - a), e), g) şi  
lit. B - c), e), f 

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Gft Global Markets 
UK Limited 

PJM01FISMGBR0844 
34th Floor (cgc 34-03), 25 
Canada Square, Canary Wharf, 
Londra, E145LQ  

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

3. 
Irish Financial Services 
Regulatoy Authority 

J & E Davy  
(t/a „Davy”) 

PJM01FISMIRL0689 
Davy House, 49 Dawson Street, 
Dublin 2 

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

 

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



 

ATESTAT NR. 147 / 27.09.2010 
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 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 de următoarea instituţie de credit 
autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), înscrisă în Registrul C.N.V.M., astfel cum este prevăzut în anexă,  
parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.147/27.09.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă 
de investiţii 

(FISM) 

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

Adresă 
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) 

UBS Limited PJM01INCMGBR0003 
100 Liverpool Street, 
Londra, EC2M 2RH 

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

 

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

ATESTAT NR. 148 / 30.09.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. SUT CARPAȚI S.A. Ilfov a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

07.03.2010 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.1339/29.03.2010 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.12243/17.03.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 30.09.2010,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.12243/17.03.2010 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București menţiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 07.03.2010 a S.C. SUT CARPAȚI S.A. Ilfov privind 
retragerea valorilor mobiliare ale societăţii de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ, şi publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.1339/29.03.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 149 / 30.09.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. WORLD MACHINERY WORKS S.A. Bacău a documentelor referitoare la  

Hotărârea AGEA din data de 03.06.2009 privind retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3281/22.06.2009 şi înregistrată la ORC prin CIM nr.32897/09.06.2009, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 30.09.2010,  
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 



 

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.32897/09.06.2009 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bacău menţiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 03.06.2009 a S.C. WORLD MACHINERY WORKS S.A. 
Bacău, privind retragerea valorilor mobiliare ale societăţii de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ, şi publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr.3281/22.06.2009. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 


