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ORDONANŢA NR. 481 / 02.11.2010 

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

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

- S.C. Tisco Romeno S.R.L. a depăşit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni ca urmare a 
operaţiunii de majorare a capitalului social aprobată de AGEA din data 18.12.2007, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul 
stabilit de lege, niciuna din cele două obligaţii alternative prevăzute la art.205 din Legea nr.297/2004 care îi reveneau în cazul 
dobândirii în mod neintenţionat a poziţiei de 97,63% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni; 

- S.C. TISCO ROMENO S.R.L. nu a respectat obligaţia impusă de dispoziţiile Ordonanţelor C.N.V.M. nr.300/06.07.2010 şi 
nr.301/06.07.2010, 

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) şi art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) şi art.277 din Legea nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 19.10.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei domnul Guizzo Emilio în calitate de administrator al  
S.C. Tisco Romeno S.R.L. cu sediul în Lugoj, str. Olari, bloc 14, sc.D, ap.3, jud. Timiş (CUI:14990471), acţionar al  
S.C. AGROMEC S.A. Gruni (CUI:8181387). 
Art. 2. S.C. Tisco Romeno S.R.L. are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe,  
să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, respectiv: 

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

b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie, 
în caz contrar C.N.V.M. urmând a aplica sancţiuni corespunzătoare. 
Art. 3. Amenda se va achita la Administraţia Finanţelor Publice Lugoj, jud. Timiş 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. 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. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. TISCO ROMENO S.R.L. cu sediul în Lugoj, str. Olari, bloc 14, sc.D, ap.3,  
jud. Timiş, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea transmiterii acesteia domnului Guizzo Emilio,  
precum şi S.C. AGROMEC S.A. Gruni cu sediul în localitatea Gruni, jud. Timiş. 
Art. 7. 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. 482 / 02.11.2010 

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

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

- S.C. Tisco Romeno S.R.L. a depăşit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni ca urmare a 
operaţiunii de majorare a capitalului social aprobată de AGEA din data 18.12.2007, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul 
stabilit de lege, niciuna din cele două obligaţii alternative prevăzute la art.205 din Legea nr.297/2004 care îi reveneau în cazul 
dobândirii în mod neintenţionat a poziţiei de 97,63% din drepturile de vot asupra S.C. AGROMEC S.A. Gruni; 

- S.C. TISCO ROMENO S.R.L. nu a respectat obligaţia impusă de dispoziţiile Ordonanţelor C.N.V.M. nr.300/06.07.2010 şi 



nr.301/06.07.2010, 
având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) şi art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) şi art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 19.10.2010, 

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

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei domnul Gava Sereno în calitate de administrator al  
S.C. Tisco Romeno S.R.L. cu sediul în Lugoj, str. Olari, bloc 14, sc.D, ap.3, jud. Timiş (CUI:14990471), acţionar al  
S.C. AGROMEC S.A. Gruni (CUI:8181387). 
Art. 2. S.C. Tisco Romeno S.R.L. are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe,  
să se conformeze prevederilor art.205 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, respectiv: 

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

b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie, 
în caz contrar C.N.V.M. urmând a aplica sancţiuni corespunzătoare. 
Art. 3. Amenda se va achita la Administraţia Finanţelor Publice Lugoj, jud. Timiş 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. 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. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. TISCO ROMENO S.R.L. cu sediul în Lugoj, str. Olari, bloc 14, sc.D, ap.3,  
jud. Timiş, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea transmiterii acesteia domnului Gava Sereno,  
precum şi S.C. AGROMEC S.A. Gruni cu sediul în localitatea Gruni, jud. Timiş și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art. 7. 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. 483 / 02.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere adresa BROADHURST INV. LTD înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33598/21.09.2009, cu privire la licitaţia 

publică organizată de Biroul Executorului Judecătoresc Culea şi Dumitrache al cărei obiect îl constituie vânzarea 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, 

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 03.11.2010, un pachet de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la  
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucureşti, se blochează, ca măsură asiguratorie, pentru o perioadă de două săptămâni în 
vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul 
executării silite. 
Art. 2. Executarea silită a pachetului de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI 
SANITARE S.A. Bucureşti se va realiza cu respectarea prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005,  
ale art.2 şi art.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006, prin vânzarea acestora numai pe o piață reglementată și printr-un intermediar 
autorizat de C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 484 / 02.11.2010 

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 S.S.I.F. City Invest S.A. în perioada 06 - 10.09.2010, 
se reţin următoarele: 



1. copia certificatului de înregistrare menţiuni, aferent modificării sediului social, a fost transmisă cu întârziere la C.N.V.M., 
încălcându-se prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. raportul Controlului Intern privind activitatea desfășurată în anul 2009 nu cuprinde abaterile constatate și propunerile făcute, 
încălcându-se astfel prevederile art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. au fost constatate trei situații în care raportările transmise de S.S.I.F. CITY INVEST S.A. către C.N.V.M. nu au fost avizate de 
către reprezentantul Compartimentului de control intern, încălcându-se astfel prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

4. numirea persoanei desemnate să asigure funcția de administrare a riscului s-a făcut cu încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) 
coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. având în vedere că, pentru perioada 12.11.2008-31.12.2008, nu s-a întocmit niciun raport de audit intern, se constată încălcarea 
prevederilor art.82 coroborat cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. documentul de prezentare al S.S.I.F. City Invest S.A. nu conţine elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f), g), m) și n) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. contractul de intermediere utilizat de către S.S.I.F. City Invest S.A. în relația sa cu clienţii care efectuează tranzacţii pe piaţa 
administrată de B.V.B., nu conţine „drepturile părților” și „menţiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 
alin.(2) lit. n)”, elemente prevăzute de art.112 alin.(1) lit. c) și lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. formularul de deschidere de cont utilizat de S.S.I.F. City Invest S.A. în relația cu clienții persoane fizice, nu conţine „încadrarea 
sau nu, în categoria clienţilor profesionali, pregătirea profesională, estimarea valorii investiției”, „deţinerile de valori mobiliare mai 
mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și lit. c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. formularul de deschidere de cont utilizat de S.S.I.F. City Invest S.A. în relația cu clienții persoane juridice, nu conţine „estimarea 
valorii investiției”, „deţinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare”, 
„numele şi funcţia salariatului/agentului cu care clientul va ţine legătura”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b), lit. c) și  
lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

10. în cadrul documentelor utilizate de S.S.I.F. City Invest S.A. în relația cu clienții săi, nu au fost regăsite informaţii legate de 
situaţia în care „instrumentele financiare sau fondurile respectivului client pot fi deţinute de un terţ în numele S.S.I.F., precum şi 
asupra responsabilităţii asumate de S.S.I.F. în temeiul legii naţionale aplicabile pentru orice acţiuni sau omisiuni ale terţului şi cu 
privire la consecinţele insolvabilităţii terţului asupra clientului”, încălcându-se astfel prevederile art.118 alin.(2) din Regulamentul 
C.N.V.M. nr.32/2006. 

11. în cadrul documentului de prezentare și contractului de intermediere utilizate de S.S.I.F. City Invest S.A. în relația cu clienții săi 
nu se regăsesc informaţii privind costurile şi alte tarife asociate, încălcându-se astfel prevederile art.119 alin.(1) lit. c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

12. din analiza conţinutului paginii de internet dezvoltată de către societate, s-a constatat că aceasta nu conține numele tuturor 
administratorilor, cel puțin ultimul bilanț contabil anual, precum și contul de profit și pierdere, certificate de auditorii financiari și 
informații privind fondul de compensare a investitorilor, încălcându-se astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. c), lit. e) și lit. g) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

13. din verificările realizate asupra dosarelor clienţilor, ridicate în copie, nu s-au regăsit notificări pentru clienții persoane fizice prin 
care se atestă luarea la cunoştinţă de către aceștia a încadrării lor, fiind astfel încălcate prevederile art.234 din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

14. societatea nu deține un registru al conflictelor de interese, încălcându-se astfel prevederile art.99 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

15. din analiza Organigramei S.S.I.F. City Invest S.A., a contractului de administrație, precum și a fișei postului, reiese faptul că 
dna Lupu Lina Florentina ocupă atât funcția de Președinte C.A., cât și funcții în cadrul Departamentului Contabilitate și Resurse 
Umane și Departamentului Administrativ, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. c) şi d) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

16. raportarea privind cerințele minime de capital aferentă lunii iunie 2009 a fost transmisă cu întârziere, depășindu-se termenul de 
raportare prevăzut de art.3 alin.(1) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.8/2007; 

17. desemnarea ofițerului de conformitate s-a făcut cu încălcarea prevederilor art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 
potrivit cărora ofițerul de conformitate trebuie să fie subordonat conducerii executive; 

18. societatea nu a notificat C.N.V.M., de la autorizarea acesteia până la data de 17.02.2010, cu privire la persoana desemnată în 
relația cu ONPCSB, încălcându-se astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

19. societatea nu a notificat C.N.V.M., de la autorizarea acesteia până la data de 08.09.2010, cu privire la ofițerul de conformitate, 
încălcându-se astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

20. societatea a notificat cu întârziere ONPCSB cu privire la înlocuirea persoanei desemnate în relația cu ONPCSB, încălcându-se 
astfel prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. 

21. din analiza dosarelor de client persoane fizice, ridicate în copie, reiese faptul că societatea nu a preluat în evidențele sale  
„orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim); scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată; funcţia 
publică deţinută, dacă este cazul; numele beneficiarului real, dacă este cazul”, informații prevăzute la art.11 alin.(1) lit. a), lit. j), 
lit. l) și lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

22. din analiza dosarelor de client persoane juridice, ridicate în copie, reiese faptul că societatea nu a preluat în evidențele sale 
„scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată; numele/denumirea beneficiarului real”, informații prevăzute la 
art.12 alin.(1) lit. k) și lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Șerbu Dorel care, în calitate de conducător al S.S.I.F. City  



Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2152/12.11.2008 și reprezentant al CCI autorizat prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2167/13.11.2008, nu şi-a exercitat corespunzător atribuţiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv 
să prevină şi să propună soluţii de remediere a oricărei situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor aplicabile pieţei de capital de 
către S.S.I.F. City Invest S.A. sau de către angajaţii acesteia și în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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, prevederilor art.271, art.272 lit. a) şi 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, art.23 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.7 din Instrucțiunea nr.8/2007, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 3.500 de lei dl Șerbu Dorel, în calitate de conducător și reprezentant al CCI al 
S.S.I.F. City Invest S.A. 
Art. 2. Se impune obligaţia remedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanţe,  
în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va 
fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienţelor constatate. 
Art. 3. 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Șerbu Dorel şi S.S.I.F. City Invest S.A. 
Art. 7. 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. City Invest S.A. şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 485 / 02.11.2010 

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 S.S.I.F. City Invest S.A. în perioada 06-10.09.2010, 
se reţin următoarele: 

1. copia certificatului de înregistrare menţiuni, aferent modificării sediului social, a fost transmisă cu întârziere la C.N.V.M., 
încălcându-se prevederile art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. numirea persoanei desemnate să asigure funcția de administrare a riscului s-a făcut cu încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) 
coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. având în vedere că pentru perioada 12.11.2008-31.12.2008, nu s-a întocmit niciun raport de audit intern, se constată încălcarea 
prevederilor art.82 coroborat cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. documentul de prezentare al S.S.I.F. City Invest S.A. nu conţine elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f), lit. g), lit. m) și  
lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. contractul de intermediere utilizat de către S.S.I.F. City Invest S.A. în relația sa cu clienţii care efectuează tranzacţii pe piaţa 
administrată de B.V.B., nu conţine „drepturile părților” și „menţiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 
alin.(2) lit. n)”, elemente prevăzute de art.112 alin.(1) lit. c) și lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. formularul de deschidere de cont utilizat de S.S.I.F. City Invest S.A. în relația cu clienții persoane fizice nu conţine „încadrarea 
sau nu, în categoria clienţilor profesionali, pregătirea profesională, estimarea valorii investiției”, „deţinerile de valori mobiliare mai 
mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și lit. c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. formularul de deschidere de cont utilizat de S.S.I.F. City Invest S.A. în relația cu clienții persoane juridice, nu conţine „estimarea 
valorii investiției”, „deţinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare”, 
„numele şi funcţia salariatului/agentului cu care clientul va ţine legătura”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b), lit. c) și  
lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. în cadrul documentelor utilizate de S.S.I.F. City Invest S.A. în relația cu clienții săi, nu au fost regăsite informaţii legate de 
situaţia în care „instrumentele financiare sau fondurile respectivului client pot fi deţinute de un terţ în numele S.S.I.F., precum şi 
asupra responsabilităţii asumate de S.S.I.F. în temeiul legii naţionale aplicabile pentru orice acţiuni sau omisiuni ale terţului şi cu 
privire la consecinţele insolvabilităţii terţului asupra clientului”, încălcându-se astfel prevederile art.118 alin.(2) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. în cadrul documentului de prezentare și contractului de intermediere utilizate de S.S.I.F. City Invest S.A. în relația cu clienții săi 
nu se regăsesc informaţii privind costurile şi alte tarife asociate, încălcându-se astfel prevederile art.119 alin.(1) lit. c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

10. din analiza conţinutului paginii de internet dezvoltată de către societate, s-a constatat că aceasta nu conține numele tuturor 



administratorilor, cel puțin ultimul bilanț contabil anual, precum și contul de profit și pierdere, certificate de auditorii financiari și 
informații privind fondul de compensare a investitorilor, încălcându-se astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. c), lit. e) și lit. g) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

11. din verificările realizate asupra dosarelor clienţilor, ridicate în copie, nu s-au regăsit notificări pentru clienții persoane fizice prin 
care se atestă luarea la cunoştinţă de către aceștia a încadrării lor, fiind astfel încălcate prevederile art.234 din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

12. societatea nu deține un registru al conflictelor de interese, încălcându-se astfel prevederile art.99 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

13. din analiza Organigramei S.S.I.F. City Invest S.A., a contractului de administrație, precum și a fișei postului, reiese faptul că 
dna Lupu Lina Florentina ocupă atât funcția de Președinte C.A., cât și funcții în cadrul Departamentului Contabilitate și Resurse 
Umane și Departamentului Administrativ, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. c) şi lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

14. raportarea privind cerințele minime de capital aferentă lunii iunie 2009 a fost transmisă cu întârziere, depășindu-se termenul de 
raportare prevăzut de art.3 alin.(1) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.8/2007; 

15. desemnarea ofițerului de conformitate s-a făcut cu încălcarea prevederilor art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 
potrivit cărora ofițerul de conformitate trebuie să fie subordonat conducerii executive; 

16. societatea nu a notificat C.N.V.M., de la autorizarea acesteia până la data de 17.02.2010, cu privire la persoana desemnată în 
relația cu ONPCSB, încălcându-se astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

17. societatea nu a notificat C.N.V.M., de la autorizarea acesteia până la data de 08.09.2010, cu privire la ofițerul de conformitate, 
încălcându-se astfel prevederile art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

18. societatea a notificat cu întârziere ONPCSB cu privire la înlocuirea persoanei desemnate în relația cu ONPCSB, încălcându-se 
astfel prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

19. din analiza dosarelor de client persoane fizice, ridicate în copie, reiese faptul că societatea nu a preluat în evidențele sale  
„orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim); scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată; funcţia 
publică deţinută, dacă este cazul; numele beneficiarului real, dacă este cazul”, informații prevăzute la art.11 alin.(1) lit. a), lit. j), 
lit. l) și lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

20. Din analiza dosarelor de client persoane juridice, ridicate în copie, reiese faptul că societatea nu a preluat în evidențele sale 
„scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată; numele/denumirea beneficiarului real”, informații prevăzute la 
art.12 alin.(1) lit. k) și lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Rădinschi Camelia Gabriela care, în calitate de conducător al 
S.S.I.F. City Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2152/12.11.2008, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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, prevederilor art.271, art.272 lit. a) şi 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, art.23 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.7 din Instrucțiunea nr.8/2007, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 3.000 de lei dna Rădinschi Camelia Gabriela, în calitate de conducător al 
S.S.I.F. City Invest S.A. 
Art. 2. Se impune obligaţia remedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanţe,  
în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va 
fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienţelor constatate. 
Art. 3. 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Rădinschi Camelia Gabriela şi S.S.I.F. City Invest S.A. 
Art. 7. 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. City Invest S.A. şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 486 / 02.11.2010 

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 S.S.I.F. City Invest S.A. în perioada 06-10.09.2010, 
se reţin următoarele: 

1. numirea persoanei desemnate să asigure funcția de administrare a riscului s-a făcut cu încălcarea prevederilor art.80 alin.(2) 



coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
2. având în vedere că, pentru perioada 12.11.2008-31.12.2008, nu s-a întocmit niciun raport de audit intern, se constată încălcarea 

prevederilor art.82 coroborat cu prevederile art.84 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
3. din analiza Organigramei S.S.I.F. City Invest S.A., a contractului de administrație, precum și a fișei postului, reiese faptul că  

dna Lupu Lina Florentina ocupă atât funcția de Președinte C.A., cât și funcții în cadrul Departamentului Contabilitate și Resurse 
Umane și Departamentului Administrativ, încălcându-se prevederile art.98 alin.(1) lit. c) şi lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

4. raportarea privind cerințele minime de capital aferentă lunii iunie 2009 a fost transmisă cu întârziere, depășindu-se termenul de 
raportare prevăzut de art.3 alin.(1) din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.8/2007; 

5. desemnarea ofițerului de conformitate s-a făcut cu încălcarea prevederilor art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, 
potrivit cărora ofițerul de conformitate trebuie să fie subordonat conducerii executive. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Lupu Lina Florentina care, în calitate de Președinte al C.A. al 
S.S.I.F. City Invest S.A. autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2152/12.11.2008, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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, prevederilor art.271, art.272 lit. a) şi 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, art.23 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.7 din Instrucțiunea nr.8/2007, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 2.000 de lei dna Lupu Lina Florentina, în calitate de Președinte al C.A. al 
S.S.I.F. City Invest S.A. 
Art. 2. Se impune obligaţia remedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanţe,  
în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile,  
C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienţelor constatate. 
Art. 3. 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Lupu Lina Florentina şi S.S.I.F. City Invest S.A. 
Art. 7. 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. City Invest S.A. şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 487 / 03.11.2010 

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, 
ţinând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. în perioada  

19.07.2010-27.07.2010, se reţin următoarele: 
1. reprezentanții Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. au abordat în mod superficial activitatea 

de control intern, nu au respectat planurile de control pe anii 2008, 2009 și 2010 și astfel nu și-au îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, atribuții prevăzute și la art.33 lit. f) din 
R.O.F. al societății; 

2. adresele S.S.I.F. Ventrust Investment S.A.: nr.3476/28.11.2008, nr.464/31.03.2009 și nr.973/03.09.2009 prin care s-au transmis 
către C.N.V.M. raportări obligatorii, nu poartă viza reprezentantului Compartimentului de control intern încălcându-se astfel 
prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a notificat cu întârziere la C.N.V.M., înlocuirea persoanei care ocupa funcția de administrare a 
riscului, înlocuire realizată în data de 17.11.2008, depășind cu 5 zile termenul prevăzut la art.81 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit raportul de audit intern pentru anul 2009 și nu l-a transmis la C.N.V.M. în 
termenul legal stabilit de art.7 alin.(1) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2007, modificată de Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2010, 
încălcând astfel prevederile art.153 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile şi procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control, nu conţinea informațiile 
prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control şi utilizat pentru clienţii care 
efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conţine elementele 



menționate la art.195 lit. c), f), h) şi j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același 
regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

8. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conţine tipul ordinului, 
element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. din analiza conţinutului paginii de internet a societății S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (www.ventrust.ro), activă la data 
controlului, s-a constatat că în cadrul acesteia nu este specificat nivelul capitalului social al societății și nici lista care să cuprindă 
numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare, astfel nefiind respectate corespunzător prevederile art.126 alin.(3) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

10. plasamentele realizate pe conturile clienților discreționari au fost efectuate cu precădere în acțiuni emise de emitenți în legătură 
cu care S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. se afla în legături strânse, legături realizate prin persoanele care dețin poziții de 
conducere și de control în cadrul respectivelor societăți și prin interesele pe care le dețin aceste persoane. Astfel, în cadrul 
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu au fost respectate prevederile procedurii interne privind prevenirea și evitarea conflictelor de 
interese fiind încălcate prevederile art.96 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

11. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost 
actualizată, fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A.  
Nu a fost regăsită în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

12. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conțin informațiile prevăzute 
de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici 
informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu 
a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere; 

13. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care 
clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

14. în cadrul contractului de intermediere (încheiat la data de 05.06.2009), regăsit la dosarul unui client al S.S.I.F. Ventrust 
Investment S.A., nu este specificat nivelul comisionului perceput de S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pentru tranzacțiile 
efectuate pe Bursa de Valori București, element ce intră în categoria clauzelor contractuale convenite între părți, nefiind astfel 
respectate prevederile art.112 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

15. unele tranzacții, efectuate de către un client cu cont de tip insider în raport cu un emitent, nu au fost raportate de către  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. către operatorul de piață, fiind nerespectate astfel prevederile art.150 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; 

16. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea decontării tranzacțiilor clienților 
debitori, faptă ce reprezintă practică frauduloasă, reținându-se astfel încadrarea faptei în prevederile art.2 alin.(2) lit. c) din 
Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009. Totodată, existența faptelor calificate de către legislația pieței de capital ca 
practică frauduloasă a fost demonstrată și accentuată, la data controlului de fond, și de lipsa sumei de 44.095,43 lei din fondurile 
aparținând clienților; 

17. raportul privind structura organizaţională şi sistemul de contabilitate al societăţii 2009 a fost transmis la C.N.V.M. prin adresa 
societăţii nr.445/11.05.2010, depășindu-se termenul de 31 martie prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

18. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., în vigoare la data controlului,  
nu sunt precizate informațiile prevăzute la art.11 alin.(1) lit. i) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

19. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., nu este precizată obligația 
societății de preluare a datelor de identificare ale clienților persoane juridice, obligație prevăzută de art.12 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

20. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale nu sunt precizate situațiile în care societatea va aplica măsurile suplimentare de 
cunoaștere a clientelei, măsuri specificate la art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Se reține astfel nerespectarea 
prevederilor art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 pentru perioada controlată; 

21. pentru un client al societății, pentru care a fost deschis cont în data de 05.06.2009, se constată că S.S.I.F. Ventrust  
Investment S.A. nu a încadrat contul acestuia ca și cont persoană relevantă și implicit, nu a inclus tranzacțiile efectuate de acest 
client în categoria tranzacțiilor personale, așa cum prevede art.88 lit. b) pct.i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

22. s-au constatat neconcordanțe între datele înscrise în balanțele contabile de verificare raportate și cele înscrise în softul de 
back-office în ceea ce privește soldurile clienților, diferențe a căror apariție a fost explicată de către reprezentantul societății,  
dl Adrian Cherecheș, prin realizarea eronată a importului acestor informații din softul de back-office în softul de contabilitate.  
Se reține că balanțele contabile raportate de către societate au prezentat informații incorecte în ceea ce privește soldurile 
clienților, redând o imagine falsă/incompletă/incorectă asupra acestor aspecte. Situația conduce către o prezentare eronată a 
pasivelor societății, fiind astfel denaturată raportarea impusă prin prevederile art.152 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

23. reprezentanții societății nu au prezentat echipei de control, la solicitările adresate în mod repetat, procesele-verbale în baza 
cărora au fost transmise documentele aferente preluării ordinelor de tranzacţionare de la agenţii la sediul central pentru luna 
noiembrie 2008, pentru agențiile: Bucureşti, bd. Carol I nr.34-36, et.2, nr.7, sector 2; Constanţa, bd. Ferdinand nr.46A, bl.R4, 



sc.A, parter, ap.2, jud. Constanţa; Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr.57, jud. Argeş; Craiova, Calea Bucureşti nr.1, bl.17D, parter, sc.1, 
jud. Dolj; Oradea, str. Simion Bărnuţiu nr.19, jud. Bihor; Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.106, jud. Cluj; Baia Mare, str. Gheorghe 
Şincai nr.33, jud. Maramureş și Sibiu, str. Crişanei nr.13, ap.IV, corp B, jud. Sibiu, nefăcând astfel dovada existenței acestora.  
Se constată astfel încălcarea prevederilor art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și lit. d) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată 
prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.12, art.271, art.272 lit. a) şi lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), lit. c) pct.2, art.275 alin.(1) și art.276 
lit. a) din Legea nr.297/2004, art.9 lit. b), art.10 alin.(1), art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, lit. b) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 14.300 de lei, reprezentând 0,5% din capitalul social subscris şi vărsat și 
RETRAGEREA autorizației de funcționare a S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe 
Doja nr.30/2, jud. Mureș, identificată prin CUI:13622447 şi înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J26/694/2000. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administraţia Financiară în a cărei rază teritorială îşi are sediul 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. În termen de 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. are următoarele obligaţii: 

- să informeze toți clienții cu care societatea are încheiate contracte asupra deciziei de retragere a autorizației de funcționare a 
societății de servicii de investiții financiare și a consecințelor ce decurg din această măsură; 

- să restituie sumele de bani aflate în custodia sa clienţilor creditori; 
- să comunice la C.N.V.M. adresa sediului la care va fi păstrată arhiva societăţii, care va cuprinde toate evidenţele şi înregistrările 

S.S.I.F. aferente activităţii desfăşurate de societate pe parcursul funcţionării acesteia, în condiţiile prevăzute de reglementările în 
vigoare; 

- să nominalizeze persoanele care vor răspunde de gestionarea arhivei societăţii după retragerea autorizaţiei de funcţionare,  
cu precizarea datelor de identitate şi a adresei acestora. 

Art. 5. Societatea are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, toate evidenţele şi înregistrările referitoare la 
serviciile şi activităţile de investiţii, precum și serviciile conexe desfăşurate. 
Art. 6. În termen de 30 de zile de la emiterea prezentei ordonanţe, conform art.10 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. are obligaţia convocării AGA în vederea lichidării societăţii sau modificării obiectului de activitate al 
acesteia şi, după caz, eliminării din denumirea societăţii a sintagmei „Societate de servicii de investiţii financiare”. De îndată ce 
aceste obligaţii vor fi îndeplinite, se vor comunica aceste informaţii C.N.V.M. 
Art. 7. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. are obligaţia de a achita, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului act 
individual, obligaţiile de plată către instituţiile pieţei şi C.N.V.M. şi transmiterea către C.N.V.M. a dovezii efectuării plăţilor menționate. 
Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, încetează valabilitatea tuturor deciziilor şi atestatelor emise de C.N.V.M. care 
vizează S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., precum și angajații acesteia. 
Art. 9. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 10. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., S.C. B.V.B. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A.,  
S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., S.C. C.R.C. S.A., S.C. B.M.F.M.S. S.A. 
Art. 11. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., S.C. C.R.C. S.A., S.C. B.M.F.M.S. S.A. și S.C. B.V.B. S.A. vor lua toate măsurile ce se 
impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe și vor lua măsurile care se impun referitor la situaţia clienţilor 
care au poziţii deschise pe piaţa la termen administrată de S.C. B.M.F.M.S. S.A. și S.C. B.V.B. S.A. 
Art. 12. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 488 / 03.11.2010 

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, 
ţinând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. în perioada  

19.07.2010-27.07.2010, se reţin următoarele: 
1. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a notificat cu întârziere la C.N.V.M., înlocuirea persoanei care ocupa funcția de administrare a 

riscului, înlocuire realizată în data de 17.11.2008, depășind cu 5 zile termenul prevăzut la art.81 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit raportul de audit intern pentru anul 2009 și nu l-a transmis la C.N.V.M. în 
termenul legal stabilit de art.7 alin.(1) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2007, modificată de Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2010, 
încălcând astfel prevederile art.153 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile şi procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control, nu conţinea informațiile 



prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
5. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control şi utilizat pentru clienţii care 

efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conţine elementele 
menționate la art.195 lit. c), f), h) şi j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același 
regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

6. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conţine tipul ordinului, 
element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. din analiza conţinutului paginii de internet a societății S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (www.ventrust.ro), activă la data 
controlului, s-a constatat că în cadrul acesteia nu este specificat nivelul capitalului social al societății și nici lista care să cuprindă 
numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare, astfel nefiind respectate corespunzător prevederile art.126 alin.(3) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. plasamentele realizate pe conturile clienților discreționari au fost efectuate cu precădere în acțiuni emise de emitenți în legătură 
cu care S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. se afla în legături strânse, legături realizate prin persoanele care dețin poziții de 
conducere și de control în cadrul respectivelor societăți și prin interesele pe care le dețin aceste persoane. Astfel, în cadrul 
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu au fost respectate prevederile procedurii interne privind prevenirea și evitarea conflictelor de 
interese fiind încălcate prevederile art.96 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost actualizată, 
fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A. Nu a fost regăsită 
în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

10. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conțin informațiile prevăzute 
de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici 
informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu 
a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere; 

11. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care 
clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

12. în cadrul contractului de intermediere (încheiat la data de 05.06.2009), regăsit la dosarul unui client al S.S.I.F. Ventrust 
Investment S.A., nu este specificat nivelul comisionului perceput de S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pentru tranzacțiile 
efectuate pe Bursa de Valori București, element ce intră în categoria clauzelor contractuale convenite între părți, nefiind astfel 
respectate prevederile art.112 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

13. unele tranzacții, efectuate de către un client cu cont de tip insider în raport cu un emitent, nu au fost raportate de către  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. către operatorul de piață, fiind nerespectate astfel prevederile art.150 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; 

14. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea decontării tranzacțiilor clienților 
debitori, faptă ce reprezintă practică frauduloasă, reținându-se astfel încadrarea faptei în prevederile art.2 alin.(2) lit. c) din 
Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009. Totodată, existența faptelor calificate de către legislația pieței de capital ca 
practică frauduloasă a fost demonstrată și accentuată, la data controlului de fond, și de lipsa sumei de 44.095,43 lei din fondurile 
aparținând clienților; 

15. raportul privind structura organizaţională şi sistemul de contabilitate al societăţii 2009 a fost transmis la C.N.V.M. prin adresa 
societăţii nr.445/11.05.2010, depășindu-se termenul de 31 martie prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

16. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., în vigoare la data controlului,  
nu sunt precizate informațiile prevăzute la art.11 alin.(1) lit. i) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

17. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., nu este precizată obligația 
societății de preluare a datelor de identificare ale clienților persoane juridice, obligație prevăzută de art.12 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

18. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale nu sunt precizate situațiile în care societatea va aplica măsurile suplimentare de 
cunoaștere a clientelei, măsuri specificate la art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Se reține astfel nerespectarea 
prevederilor art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 pentru perioada controlată; 

19. pentru un client al societății, pentru care a fost deschis cont în data de 05.06.2009, se constată că S.S.I.F. Ventrust  
Investment S.A. nu a încadrat contul acestuia ca și cont persoană relevantă și implicit, nu a inclus tranzacțiile efectuate de acest 
client în categoria tranzacțiilor personale, așa cum prevede art.88 lit. b) pct.i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

20. s-au constatat neconcordanțe între datele înscrise în balanțele contabile de verificare raportate și cele înscrise în softul de 
back-office în ceea ce privește soldurile clienților, diferențe a căror apariție a fost explicată de către reprezentantul societății,  
dl Adrian Cherecheș, prin realizarea eronată a importului acestor informații din softul de back-office în softul de contabilitate.  
Se reține că balanțele contabile raportate de către societate au prezentat informații incorecte în ceea ce privește soldurile 
clienților, redând o imagine falsă/incompletă/incorectă asupra acestor aspecte. Situația conduce către o prezentare eronată a 
pasivelor societății, fiind astfel denaturată raportarea impusă prin prevederile art.152 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 



21. reprezentanții societății nu au prezentat echipei de control, la solicitările adresate în mod repetat, procesele-verbale în baza 
cărora au fost transmise documentele aferente preluării ordinelor de tranzacţionare de la agenţii la sediul central pentru luna 
noiembrie 2008, pentru agențiile: Bucureşti, bd. Carol I nr.34-36, et.2, nr.7, sector 2; Constanţa, bd. Ferdinand nr.46A, bl.R4, 
sc.A, parter, ap.2, jud. Constanţa; Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr.57, jud. Argeş; Craiova, Calea Bucureşti nr.1, bl.17D, parter, sc.1, 
jud. Dolj; Oradea, str. Simion Bărnuţiu nr.19, jud. Bihor; Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.106, jud. Cluj; Baia Mare, str. Gheorghe 
Şincai nr.33, jud. Maramureş și Sibiu, str. Crişanei nr.13, ap.IV, corp B, jud. Sibiu, nefăcând astfel dovada existenței acestora.  
Se constată astfel încălcarea prevederilor art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Farcaș Alexandru care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Ventrust 
Investment S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.422/06.03.2008), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și d) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată 
prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.2 și 3, art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 
alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și 3, art.228 
alin.(2), (3) și (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 10.000 de lei, retragerea autorizaţiei de conducător și interzicerea,  
pentru o perioadă de 1 an, a desfăşurării activităţilor şi serviciilor ce cad sub incidenţa Legii nr.297/2004  
dl Farcaș Alexandru, în calitate de conducător al Ventrust Investment 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Farcaș Alexandru şi S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 489 / 03.11.2010 

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, 
ţinând cont de rezultatele controlului tematic efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. și având în vedere și rezultatele 

investigaţiei derulate, precum și ale monitorizării efectuate asupra activităţii S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., se reţin următoarele: 
1. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a notificat cu întârziere la C.N.V.M., înlocuirea persoanei care ocupa funcția de administrare a 

riscului, înlocuire realizată în data de 17.11.2008, depășind cu 5 zile termenul prevăzut la art.81 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit raportul de audit intern pentru anul 2009 și nu l-a transmis la C.N.V.M. în 
termenul legal stabilit de art.7 alin.(1) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2007, modificată de Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2010, 
încălcând astfel prevederile art.153 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile şi procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control, nu conţinea informațiile 
prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control şi utilizat pentru clienţii care 
efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conţine elementele 
menționate la art.195 lit. c), f), h) şi j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același 
regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

6. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conţine tipul ordinului, 
element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. din analiza conţinutului paginii de internet a societății S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (www.ventrust.ro), activă la data 
controlului, s-a constatat că în cadrul acesteia nu este specificat nivelul capitalului social al societății și nici lista care să cuprindă 
numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare, astfel nefiind respectate corespunzător prevederile art.126 alin.(3) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. plasamentele realizate pe conturile clienților discreționari au fost efectuate cu precădere în acțiuni emise de emitenți în legătură 
cu care S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. se afla în legături strânse, legături realizate prin persoanele care dețin poziții de 
conducere și de control în cadrul respectivelor societăți și prin interesele pe care le dețin aceste persoane. Astfel, în cadrul 
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu au fost respectate prevederile procedurii interne privind prevenirea și evitarea conflictelor de 
interese fiind încălcate prevederile art.96 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 



9. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost actualizată, 
fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A. Nu a fost regăsită 
în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

10. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conțin informațiile prevăzute 
de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici 
informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu 
a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere; 

11. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care 
clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

12. în cadrul contractului de intermediere (încheiat la data de 05.06.2009), regăsit la dosarul unui client al S.S.I.F. Ventrust 
Investment S.A., nu este specificat nivelul comisionului perceput de S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pentru tranzacțiile 
efectuate pe Bursa de Valori București, element ce intră în categoria clauzelor contractuale convenite între părți, nefiind astfel 
respectate prevederile art.112 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

13. unele tranzacții, efectuate de către un client cu cont de tip insider în raport cu un emitent, nu au fost raportate de către  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. către operatorul de piață fiind nerespectate astfel prevederile art.150 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; 

14. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea decontării tranzacțiilor clienților 
debitori, faptă ce reprezintă practică frauduloasă, reținându-se astfel încadrarea faptei în prevederile art.2 alin.(2) lit. c) din 
Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009. Totodată, existența faptelor calificate de către legislația pieței de capital ca 
practică frauduloasă a fost demonstrată și accentuată, la data controlului de fond, și de lipsa sumei de 44.095,43 lei din fondurile 
aparținând clienților; 

15. raportul privind structura organizaţională şi sistemul de contabilitate al societăţii 2009 a fost transmis la C.N.V.M. prin adresa 
societăţii nr.445/11.05.2010, depășindu-se termenul de 31 martie prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

16. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., în vigoare la data controlului,  
nu sunt precizate informațiile prevăzute la art.11 alin.(1) lit. i) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

17. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., nu este precizată obligația 
societății de preluare a datelor de identificare ale clienților persoane juridice, obligație prevăzută de art.12 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

18. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale nu sunt precizate situațiile în care societatea va aplica măsurile suplimentare de 
cunoaștere a clientelei, măsuri specificate la art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Se reține astfel nerespectarea 
prevederilor art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 pentru perioada controlată; 

19. pentru un client al societății, pentru care a fost deschis cont în data de 05.06.2009, se constată că S.S.I.F. Ventrust  
Investment S.A. nu a încadrat contul acestuia ca și cont persoană relevantă și implicit, nu a inclus tranzacțiile efectuate de acest 
client în categoria tranzacțiilor personale, așa cum prevede art.88 lit. b) pct.i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

20. s-au constatat neconcordanțe între datele înscrise în balanțele contabile de verificare raportate și cele înscrise în softul de 
back-office în ceea ce privește soldurile clienților, diferențe a căror apariție a fost explicată de către reprezentantul societății,  
dl Adrian Cherecheș, prin realizarea eronată a importului acestor informații din softul de back-office în softul de contabilitate.  
Se reține că balanțele contabile raportate de către societate au prezentat informații incorecte în ceea ce privește soldurile 
clienților, redând o imagine falsă/incompletă/incorectă asupra acestor aspecte. Situația conduce către o prezentare eronată a 
pasivelor societății, fiind astfel denaturată raportarea impusă prin prevederile art.152 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

21. reprezentanții societății nu au prezentat echipei de control, la solicitările adresate în mod repetat, procesele-verbale în baza 
cărora au fost transmise documentele aferente preluării ordinelor de tranzacţionare de la agenţii la sediul central pentru luna 
noiembrie 2008, pentru agențiile: Bucureşti, bd. Carol I nr.34-36, et.2, nr.7, sector 2; Constanţa, bd. Ferdinand nr.46A, bl.R4, 
sc.A, parter, ap.2, jud. Constanţa; Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr.57, jud. Argeş; Craiova, Calea Bucureşti nr.1, bl.17D, parter, sc.1, 
jud. Dolj; Oradea, str. Simion Bărnuţiu nr.19, jud. Bihor; Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.106, jud. Cluj; Baia Mare, str. Gheorghe 
Şincai nr.33, jud. Maramureş și Sibiu, str. Crişanei nr.13, ap.IV, corp B, jud. Sibiu, nefăcând astfel dovada existenței acestora.  
Se constată astfel încălcarea prevederilor art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Toda Monica Elena care, în calitate de conducător al  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.422/06.03.2008), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) 
din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și d) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată 
prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.2 și 3, art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 
alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și 3, art.228 
alin.(2), (3) și (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

 



ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 8.000 de lei, retragerea autorizaţiei de conducător și interzicerea, pentru o 
perioadă de 1 an, a desfăşurării activităţilor şi serviciilor ce cad sub incidenţa Legii nr.297/2004 dna Toda Monica Elena,  
în calitate de conducător al Ventrust Investment 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Toda Monica Elena şi S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANŢA NR. 490 / 03.11.2010 
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, 
ţinând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. în perioada  

19.07.2010-27.07.2010, se reţin următoarele: 
1. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a notificat cu întârziere la C.N.V.M., înlocuirea persoanei care ocupa funcția de administrare a 

riscului, înlocuire realizată în data de 17.11.2008, depășind cu 5 zile termenul prevăzut la art.81 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit raportul de audit intern pentru anul 2009 și nu l-a transmis la C.N.V.M. în 
termenul legal stabilit de art.7 alin.(1) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2007, modificată de Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2010, 
încălcând astfel prevederile art.153 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile şi procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control, nu conţinea informațiile 
prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control şi utilizat pentru clienţii care 
efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conţine elementele 
menționate la art.195 lit. c), f), h) şi j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același 
regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

6. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conţine tipul ordinului, 
element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. din analiza conţinutului paginii de internet a societății S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (www.ventrust.ro), activă la data 
controlului, s-a constatat că în cadrul acesteia nu este specificat nivelul capitalului social al societății și nici lista care să cuprindă 
numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare, astfel nefiind respectate corespunzător prevederile art.126 alin.(3) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

8. plasamentele realizate pe conturile clienților discreționari au fost efectuate cu precădere în acțiuni emise de emitenți în legătură 
cu care S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. se afla în legături strânse, legături realizate prin persoanele care dețin poziții de 
conducere și de control în cadrul respectivelor societăți și prin interesele pe care le dețin aceste persoane. Astfel, în cadrul 
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu au fost respectate prevederile procedurii interne privind prevenirea și evitarea conflictelor de 
interese fiind încălcate prevederile art.96 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost actualizată, 
fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A. Nu a fost regăsită 
în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

10. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conțin informațiile prevăzute 
de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici 
informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu 
a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere; 

11. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care 
clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

12. în cadrul contractului de intermediere (încheiat la data de 05.06.2009), regăsit la dosarul unui client al S.S.I.F. Ventrust 
Investment S.A., nu este specificat nivelul comisionului perceput de S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pentru tranzacțiile 
efectuate pe Bursa de Valori București, element ce intră în categoria clauzelor contractuale convenite între părți, nefiind astfel 
respectate prevederile art.112 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

13. unele tranzacții, efectuate de către un client cu cont de tip insider în raport cu un emitent, nu au fost raportate de către  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. către operatorul de piață, fiind nerespectate astfel prevederile art.150 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; 



14. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea decontării tranzacțiilor clienților 
debitori, faptă ce reprezintă practică frauduloasă, reținându-se astfel încadrarea faptei în prevederile art.2 alin.(2) lit. c) din 
Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009. Totodată, existența faptelor calificate de către legislația pieței de capital ca 
practică frauduloasă a fost demonstrată și accentuată, la data controlului de fond, și de lipsa sumei de 44.095,43 lei din fondurile 
aparținând clienților; 

15. raportul privind structura organizaţională şi sistemul de contabilitate al societăţii 2009 a fost transmis la C.N.V.M. prin adresa 
societăţii nr.445/11.05.2010, depășindu-se termenul de 31 martie prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

16. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., în vigoare la data controlului,  
nu sunt precizate informațiile prevăzute la art.11 alin.(1) lit. i) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

17. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., nu este precizată obligația 
societății de preluare a datelor de identificare ale clienților persoane juridice, obligație prevăzută de art.12 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

18. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale nu sunt precizate situațiile în care societatea va aplica măsurile suplimentare de 
cunoaștere a clientelei, măsuri specificate la art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Se reține astfel nerespectarea 
prevederilor art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 pentru perioada controlată; 

19. pentru un client al societății, pentru care a fost deschis cont în data de 05.06.2009, se constată că S.S.I.F. Ventrust  
Investment S.A. nu a încadrat contul acestuia ca și cont persoană relevantă și implicit, nu a inclus tranzacțiile efectuate de acest 
client în categoria tranzacțiilor personale, așa cum prevede art.88 lit. b) pct.i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

20. s-au constatat neconcordanțe între datele înscrise în balanțele contabile de verificare raportate și cele înscrise în softul de 
back-office în ceea ce privește soldurile clienților, diferențe a căror apariție a fost explicată de către reprezentantul societății,  
dl Adrian Cherecheș, prin realizarea eronată a importului acestor informații din softul de back-office în softul de contabilitate.  
Se reține că balanțele contabile raportate de către societate au prezentat informații incorecte în ceea ce privește soldurile 
clienților, redând o imagine falsă/incompletă/incorectă asupra acestor aspecte. Situația conduce către o prezentare eronată a 
pasivelor societății, fiind astfel denaturată raportarea impusă prin prevederile art.152 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

21. reprezentanții societății nu au prezentat echipei de control, la solicitările adresate în mod repetat, procesele-verbale în baza 
cărora au fost transmise documentele aferente preluării ordinelor de tranzacţionare de la agenţii la sediul central pentru luna 
noiembrie 2008, pentru agențiile: Bucureşti, bd. Carol I nr.34-36, et.2, nr.7, sector 2; Constanţa, bd. Ferdinand nr.46A, bl.R4, 
sc.A, parter, ap.2, jud. Constanţa; Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr.57, jud. Argeş; Craiova, Calea Bucureşti nr.1, bl.17D, parter, sc.1, 
jud. Dolj; Oradea, str. Simion Bărnuţiu nr.19, jud. Bihor; Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.106, jud. Cluj; Baia Mare, str. Gheorghe 
Şincai nr.33, jud. Maramureş și Sibiu, str. Crişanei nr.13, ap.IV, corp B, jud. Sibiu, nefăcând astfel dovada existenței acestora.  
Se constată astfel încălcarea prevederilor art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Cherecheș Adrian Roman care, în calitate de Director 
General/A.S.I.F. al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2827/17.10.2005), în conformitate cu 
prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele 
descrise. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și d) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată 
prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.2 și 3, art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 
alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și 3, art.228 
alin.(2), (3) și (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 6.500 de lei, retragerea autorizaţiei de ASIF și interzicerea, pentru o 
perioadă de un an, a desfăşurării activităţilor şi serviciilor ce cad sub incidenţa Legii nr.297/2004 dl Cherecheș Adrian 
Roman, în calitate de Director General/A.S.I.F. al S.S.I.F. Ventrust Investment 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Cherecheș Adrian Roman şi S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANŢA NR. 491 / 03.11.2010 
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, 
ţinând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. în perioada  

19.07.2010-27.07.2010, se reţin următoarele: 
1. reprezentanții Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. au abordat în mod superficial activitatea 

de control intern, nu au respectat planurile de control pe anii 2008, 2009 și 2010 și astfel nu și-au îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, atribuții prevăzute și la art.33 lit. f) din 
R.O.F. al societății; 

2. adresele S.S.I.F. Ventrust Investment S.A.: nr.3476/28.11.2008, nr.464/31.03.2009 și nr.973/03.09.2009 prin care s-au transmis 
către C.N.V.M. raportări obligatorii, nu poartă viza reprezentantului Compartimentului de control intern încălcându-se astfel 
prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a notificat cu întârziere la C.N.V.M., înlocuirea persoanei care ocupa funcția de administrare a 
riscului, înlocuire realizată în data de 17.11.2008, depășind cu 5 zile termenul prevăzut la art.81 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit raportul de audit intern pentru anul 2009 și nu l-a transmis la C.N.V.M. în 
termenul legal stabilit de art.7 alin.(1) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2007, modificată de Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2010, 
încălcând astfel prevederile art.153 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile şi procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control, nu conţinea informațiile 
prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

7. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control şi utilizat pentru clienţii care 
efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conţine elementele 
menționate la art.195 lit. c), f), h) şi j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același 
regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

8. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conţine tipul ordinului, 
element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. din analiza conţinutului paginii de internet a societății S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (www.ventrust.ro), activă la data 
controlului, s-a constatat că în cadrul acesteia nu este specificat nivelul capitalului social al societății și nici lista care să cuprindă 
numele tuturor agenților pentru servicii de investiții financiare, astfel nefiind respectate corespunzător prevederile art.126 alin.(3) 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

10. plasamentele realizate pe conturile clienților discreționari au fost efectuate cu precădere în acțiuni emise de emitenți în legătură 
cu care S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. se afla în legături strânse, legături realizate prin persoanele care dețin poziții de 
conducere și de control în cadrul respectivelor societăți și prin interesele pe care le dețin aceste persoane. Astfel, în cadrul 
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu au fost respectate prevederile procedurii interne privind prevenirea și evitarea conflictelor de 
interese fiind încălcate prevederile art.96 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

11. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost 
actualizată, fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A.  
Nu a fost regăsită în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

12. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conțin informațiile prevăzute 
de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici 
informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu 
a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere; 

13. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care 
clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

14. în cadrul contractului de intermediere (încheiat la data de 05.06.2009), regăsit la dosarul unui client al S.S.I.F. Ventrust 
Investment S.A., nu este specificat nivelul comisionului perceput de S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pentru tranzacțiile 
efectuate pe Bursa de Valori București, element ce intră în categoria clauzelor contractuale convenite între părți, nefiind astfel 
respectate prevederile art.112 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

15. unele tranzacții, efectuate de către un client cu cont de tip insider în raport cu un emitent, nu au fost raportate de către  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. către operatorul de piață fiind nerespectate astfel prevederile art.150 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; 

16. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. a utilizat fondurile clienților creditori pentru acoperirea decontării tranzacțiilor clienților 
debitori, faptă ce reprezintă practică frauduloasă, reținându-se astfel încadrarea faptei în prevederile art.2 alin.(2) lit. c) din 
Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009. Totodată, existența faptelor calificate de către legislația pieței de capital ca 
practică frauduloasă a fost demonstrată și accentuată, la data controlului de fond, și de lipsa sumei de 44.095,43 lei din fondurile 
aparținând clienților; 

17. raportul privind structura organizaţională şi sistemul de contabilitate al societăţii 2009 a fost transmis la C.N.V.M. prin adresa 
societăţii nr.445/11.05.2010, depășindu-se termenul de 31 martie prevăzut de art.153 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

18. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., în vigoare la data controlului,  



nu sunt precizate informațiile prevăzute la art.11 alin.(1) lit. i) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 
19. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 

administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., nu este precizată obligația 
societății de preluare a datelor de identificare ale clienților persoane juridice, obligație prevăzută de art.12 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

20. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale nu sunt precizate situațiile în care societatea va aplica măsurile suplimentare de 
cunoaștere a clientelei, măsuri specificate la art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Se reține astfel nerespectarea 
prevederilor art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 pentru perioada controlată; 

21. pentru un client al societății, pentru care a fost deschis cont în data de 05.06.2009, se constată că S.S.I.F. Ventrust  
Investment S.A. nu a încadrat contul acestuia ca și cont persoană relevantă și implicit, nu a inclus tranzacțiile efectuate de acest 
client în categoria tranzacțiilor personale, așa cum prevede art.88 lit. b) pct.i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

22. s-au constatat neconcordanțe între datele înscrise în balanțele contabile de verificare raportate și cele înscrise în softul de 
back-office în ceea ce privește soldurile clienților, diferențe a căror apariție a fost explicată de către reprezentantul societății,  
dl Adrian Cherecheș, prin realizarea eronată a importului acestor informații din softul de back-office în softul de contabilitate.  
Se reține că balanțele contabile raportate de către societate au prezentat informații incorecte în ceea ce privește soldurile 
clienților, redând o imagine falsă/incompletă/incorectă asupra acestor aspecte. Situația conduce către o prezentare eronată a 
pasivelor societății, fiind astfel denaturată raportarea impusă prin prevederile art.152 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

23. reprezentanții societății nu au prezentat echipei de control, la solicitările adresate în mod repetat, procesele-verbale în baza 
cărora au fost transmise documentele aferente preluării ordinelor de tranzacţionare de la agenţii la sediul central pentru luna 
noiembrie 2008, pentru agențiile: Bucureşti, bd. Carol I nr.34-36, et.2, nr.7, sector 2; Constanţa, bd. Ferdinand nr.46A, bl.R4, 
sc.A, parter, ap.2, jud. Constanţa; Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr.57, jud. Argeş; Craiova, Calea Bucureşti nr.1, bl.17D, parter, sc.1, 
jud. Dolj; Oradea, str. Simion Bărnuţiu nr.19, jud. Bihor; Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.106, jud. Cluj; Baia Mare, str. Gheorghe 
Şincai nr.33, jud. Maramureş și Sibiu, str. Crişanei nr.13, ap.IV, corp B, jud. Sibiu, nefăcând astfel dovada existenței acestora.  
Se constată astfel încălcarea prevederilor art.17 alin.(8) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Bolog Adina Virginia care, în calitate de reprezentant CCI al 
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2010/20.10.2008), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) 
din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și lit. d) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată 
prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) şi lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), lit. c) pct.2 și pct.3, art.275 alin.(1), art.276 
lit. b) şi art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.73 alin.(1) lit. b), art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, lit. b) pct.2 și 3, alin.(2), 
alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 6.500 de lei, retragerea autorizaţiei de reprezentant al Compartimentului de 
control intern și interzicerea, pentru o perioadă de un an, a desfăşurării activităţilor şi serviciilor ce cad sub incidenţa  
Legii nr.297/2004 dna Bolog Adina Virginia, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Ventrust 
Investment 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Bolog Adina Virginia şi S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 492 / 03.11.2010 

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, 
ţinând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. în perioada  

19.07.2010-27.07.2010, se reţin următoarele: 
1. reprezentanții Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. au abordat în mod superficial activitatea 

de control intern, nu au respectat planurile de control pe anii 2008, 2009 și 2010 și astfel nu și-au îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, atribuții prevăzute și la art.33 lit. f) din 
R.O.F. al societății; 

2. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile şi procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 



3. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control, nu conţinea informațiile 
prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control şi utilizat pentru clienţii care 
efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conţine elementele 
menționate la art.195 lit. c), f), h) şi j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același 
regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

5. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conţine tipul ordinului, 
element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost actualizată, 
fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A. Nu a fost regăsită 
în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

7. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conțin informațiile prevăzute 
de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici 
informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu 
a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere; 

8. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care 
clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

9. în cadrul contractului de intermediere (încheiat la data de 05.06.2009), regăsit la dosarul unui client al S.S.I.F. Ventrust 
Investment S.A., nu este specificat nivelul comisionului perceput de S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pentru tranzacțiile 
efectuate pe Bursa de Valori București, element ce intră în categoria clauzelor contractuale convenite între părți, nefiind astfel 
respectate prevederile art.112 alin.(1) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

10. unele tranzacții, efectuate de către un client cu cont de tip insider în raport cu un emitent, nu au fost raportate de către  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. către operatorul de piață fiind nerespectate astfel prevederile art.150 alin.(3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; 

11. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., în vigoare la data controlului,  
nu sunt precizate informațiile prevăzute la art.11 alin.(1) lit. i) și lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

12. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale, întocmită de către S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., nu este precizată obligația 
societății de preluare a datelor de identificare ale clienților persoane juridice, obligație prevăzută de art.12 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

13. în cadrul procedurii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, a prevenirii și finanțării actelor de terorism și 
administrarea sancțiunilor internaționale nu sunt precizate situațiile în care societatea va aplica măsurile suplimentare de 
cunoaștere a clientelei, măsuri specificate la art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008. Se reține astfel nerespectarea 
prevederilor art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 pentru perioada controlată; 

14. pentru un client al societății, pentru care a fost deschis cont în data de 05.06.2009, se constată că S.S.I.F. Ventrust  
Investment S.A. nu a încadrat contul acestuia ca și cont persoană relevantă și implicit, nu a inclus tranzacțiile efectuate de acest 
client în categoria tranzacțiilor personale, așa cum prevede art.88 lit. b) pct.i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Ciubuca Silvia care, în calitate de reprezentant CCI al  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1388/24.09.2009 - retras prin Decizia C.N.V.M. 
nr.605/07.05.2010), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 3.000 de lei, dna Ciubuca Silvia, în calitate de reprezentant CCI al  
S.S.I.F. Ventrust Investment 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Ciubuca Silvia şi S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 



ORDONANŢA NR. 493 / 03.11.2010 
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, 
ţinând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. în perioada  

19.07.2010-27.07.2010, se reţin următoarele: 
1. reprezentanții Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. au abordat în mod superficial activitatea 

de control intern, nu au respectat planurile de control pe anii 2008, 2009 și 2010 și astfel nu și-au îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, atribuții prevăzute și la art.33 lit. f) din 
R.O.F. al societății; 

2. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile şi procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control, nu conţinea informațiile 
prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control şi utilizat pentru clienţii care 
efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conţine elementele 
menționate la art.195 lit. c), f), h) şi j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același 
regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

5. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conţine tipul ordinului, 
element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost actualizată, 
fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A. Nu a fost regăsită 
în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

7. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., nu conțin informațiile prevăzute 
de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici 
informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu 
a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere; 

8. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care 
clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Deac Ana care, în calitate de reprezentant CCI al  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1791/28.09.2007 - retras prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2261/02.12.2008), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 2.000 de lei, dna Deac Ana, în calitate de reprezentant CCI al S.S.I.F. Ventrust 
Investment 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Deac Ana şi S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 494 / 03.11.2010 

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, 
ţinând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. în perioada  

19.07.2010-27.07.2010, se reţin următoarele: 
1. reprezentanții Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. au abordat în mod superficial activitatea 



de control intern, nu au respectat planurile de control pe anii 2008, 2009 și 2010 și astfel nu și-au îndeplinit în mod 
corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, atribuții prevăzute și la art.33 lit. f) din 
R.O.F. al societății; 

2. S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a întocmit regulile şi procedurile interne prevăzute la art.64 lit. f) și i) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3. documentul de prezentare al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control, nu conţinea informațiile 
prevăzute la art.110 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4. contractul de intermediere al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A., pus la dispoziţia echipei de control şi utilizat pentru clienţii care 
efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe piața la termen administrată de B.M.F.M.S., nu conţine elementele 
menționate la art.195 lit. c), f), h) şi j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, elemente prevăzute la art.211 alin.(1) din același 
regulament. Totodată, contractul de intermediere nu conține elementele prevăzute la art.211 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

5. formularul de confirmare a executării ordinelor al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. pe piața spot nu conţine tipul ordinului, 
element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

6. documentația de deschidere a contului regăsită la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu a fost actualizată, 
fiind aceeași de la momentul deschiderii contului (21.11.2005) când denumirea societății era IFC Investiții S.A. Nu a fost regăsită 
în cadrul dosarelor notificarea privind clasificarea și încadrarea clienților, așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006; 

7. contractele de intermediere regăsite la dosarele unor clienți ai S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conțin informațiile prevăzute 
de art.112 alin.(1) lit. c), lit. i), lit. j) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată, aceste documente nu conțin nici 
informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. b) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. La dosarele respectivilor clienți nu 
a fost regăsită anexa 1 a contractului de intermediere; 

8. cererea de deschidere de cont, în cazul unui client al S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. nu conține numele agentului cu care 
clientul va ține legătura, element prevăzut de art.113 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Tănase Ovidiu care, în calitate de reprezentant CCI al  
S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.892/05.05.2008 retras prin Decizia C.N.V.M. 
nr.1897/29.09.2008), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
02.11.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 2.000 de lei, dl Tănase Ovidiu, în calitate de reprezentant CCI al  
S.S.I.F. Ventrust Investment 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Tănase Ovidiu şi S.S.I.F. Ventrust Investment S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 495 / 04.11.2010 

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, 
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 08.11.2010. 
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. 497 / 04.11.2010 

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 ZALOIS LTD Belize nu a respectat obligaţia impusă de dispoziţiile art.203 alin.(1) din  

Legea nr.297/2004 cât și prevederile Ordonanţelor C.N.V.M. nr.662/19.11.2009, nr.88/18.02.2010 și respectiv nr.463/19.10.2010 de 
a depune la C.N.V.M. documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) şi art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b), 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 ședinţei din data de 04.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează doamna Maria Georgiou, în calitate de Director Unic al ZALOIS LTD Belize, cu amendă în sumă de  
50.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Ialomița 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. ZALOIS LTD Belize şi JOVLINE LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat au obligaţia ca în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentaţia aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.4 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancţionate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 6. 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. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și la 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, şos. Călăraşi Km 4, jud. Ialomiţa. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 498 / 04.11.2010 

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 JOVLINE LTD Belize nu a respectat obligaţia impusă de dispoziţiile art.203 alin.(1) din  

Legea nr.297/2004 cât și prevederile Ordonanţelor C.N.V.M. nr.663/19.11.2009, nr.89/18.02.2010 respectiv nr.462/19.10.2010 de a 
depune la C.N.V.M. documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) şi art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b), 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 ședinţei din data de 04.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează doamna Soteroula Constantinou, în calitate de director unic al JOVLINE LTD Belize, cu amendă în sumă de 
50.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Ialomița 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. JOVLINE LTD Belize şi ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat au obligaţia ca în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentaţia aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.4 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancţionate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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 ordonanță va fi comunicată JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City şi la 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, şos. Călăraşi Km 4, jud. Ialomiţa. 
Art. 8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1433 / 01.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere informaţiile care se regăsesc în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.6.083/2010, conform cărora prin 

Sentinţa Comercială nr.2452/05.07.2010 pronunţată de către Tribunalul Mureș, în Dosarul nr.1396/1377/2009, împotriva debitoarei 
S.C. AGROMEC IERNUT S.A. Mureș 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 IERNUT S.A. Mureș, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC IERNUT S.A. Mureș (CUI:1229020) 
începând cu data de 04.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1434 / 01.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere informaţiile care se regăsesc în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.6.083/2010, conform cărora prin 

Sentinţa Comercială nr.2452/05.07.2010 pronunţată de către Tribunalul Mureș, în Dosarul nr.1396/1377/2009, împotriva debitoarei 
S.C. AGROMEC IERNUT S.A. Mureș s-a deschis procedura falimentului şi se numește lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1433/01.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
IERNUT S.A. Mureș, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC IERNUT S.A. Mureș (CUI:1229020) începând cu  
data de 04.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1435 / 01.11.2010 

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, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile furnizate în data de 04.10.2010 de ONRC, conform cărora S.C. CARAIMAN S.A. București a 

fost radiată din evidența Registrului Comerțului ca urmare a închiderii procedurii de lichidare, precum și Încheierea judecătorului 
delegat nr.25573/15.06.2009 prin care a fost înregistrat la Registrul Comerțului actul de numire al lichidatorului 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. CARAIMAN S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. CARAIMAN S.A. București (CUI:7704577) 
începând cu data de 04.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1436 / 01.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere informațiile furnizate în data de 04.10.2010 de ONRC, conform cărora S.C. CARAIMAN S.A. București a 

fost radiată din evidența Registrului Comerțului ca urmare a închiderii procedurii de lichidare, precum și Încheierea judecătorului 
delegat nr.25573/15.06.2009 prin care a fost înregistrat la Registrul Comerțului actul de numire al lichidatorului judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1435/01.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de  
S.C. CARAIMAN S.A. București, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. CARAIMAN S.A. București (CUI:7704577) începând cu  
data de 04.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1438 / 02.11.2010 

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010, 
în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.13/15.01.2007, 
având în vedere adresa Asociaţiei Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33283/26.10.2010, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează seria de cursuri „Agenţi pentru servicii de investiţii financiare” cuprinzând cursurile cu codurile  
A XVI 2010, A XVII 2010, A XVIII 2010, organizate de Asociaţia Brokerilor. Cursurile vor fi organizate la Bucureşti, BCR - Complexul 
de Pregătire București, bd. Timișoara, nr.4-6, sector 6, în următoarele perioade: 
A XVI 2010: 01.11.2010-05.11.2010 
A XVII 2010: 08.11.2010-12.11.2010 
A XVIII 2010: 15.11.2010-19.11.2010. 
Examenele se vor desfăşura în locul mai sus menţionat, la următoarele date: 
A XVI 2010: 16.11.2010 
A XVII 2010: 23.11.2010 
A XVIII 2010: 30.11.2010. 
Art. 2. Comisia de examinare pentru cursurile menţionate la art.1 va avea următoarea componenţă: 

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

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR, 

Paul BARANGĂ 
 

DECIZIE NR. 1440 / 02.11.2010 
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 PJM01FISMGBR0164, reprezentând înregistrarea firmei de investiții  
JOHN LAMB PARTNERSHIP 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. 1441 / 02.11.2010 

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, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de domnul Bălășoiu Ionuț-Cătălin împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.367/11.08.2010. 
În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.29701/09.09.2010, domnul Bălășoiu Ionuț-Cătălin a formulat contestaţie 

împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.367/11.08.2010. 
În fapt, prin Ordonanţa C.N.V.M. nr.367/11.08.2010, domnul Bălășoiu Ionuț-Cătălin, în calitate de Director Executiv/ 

Conducător al SSIF Valmob Intermedia S.A., a fost sancţionat cu amendă în valoare de 2.500 de lei, în sarcina sa fiind reţinută 
încălcarea prevederilor art.17 alin.(5) lit. a), art.122 alin.(6) lit. f), art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009. 

În motivarea plângerii, se precizează următoarele: 
- pentru faptele constatate de echipa de control, petentul consideră că se impunea aplicarea sancțiunii avertismentului, ținându-se 

cont de condițiile economice actuale, în care activitatea pe piața de capital s-a restrâns dramatic; sancțiunea avertismentului 
este astfel justă, echitabilă și în concordanță cu principiile de drept; 

- în opinia acestuia, sancțiunea contravențională nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale,  
de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este necesar ca în toate cazurile de contravenții să se aplice 
sancțiunea amenzii, pentru că, în caz contrar, dispozițiile art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 și ale art.17 alin.(2) din 
Statutul C.N.V.M. ar rămâne norme lipsite de orice bază reală; 

- de asemenea, domnul Bălășoiu Ionuț-Cătălin consideră că la aplicarea sancțiunii ar trebui luat în considerare faptul că nu au fost 
constatate aspectele reținute cu ocazia controlului și s-au luat toate măsurile pentru îndreptarea situației și respectarea 
dispozițiilor incidente; 

- gradul de pericol social al faptelor este redus întrucât: 
1. societatea nu a desfășurat efectiv servicii de investiții financiare la agenția din Târgoviște pentru care nu avea încheiat un 

contract de închiriere, prin urmare nu a produs nici un prejudiciu; pentru acest motiv conducerea SSIF Valmob Intermedia S.A. 
a decis stoparea pierderilor prin rezilierea contractului de închiriere, solicitând totodată Adunării Acționarilor închiderea 
agenției potrivit procedurilor prevăzute de lege; 

2. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Valmob Intermedia S.A. pentru clienții care efectuează 
tranzacții pe piața administrată de BMFMS nu conține identificarea locului de tranzacționare; formularele utilizate de societate 
conțin această rubrică, dar dintr-o eroare s-a omis completarea corectă, fapt care a fost remediat ulterior controlului efectuat; 

3. utilizarea disponibilităților unor clienți pentru acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul altor clienți, 
pentru 4 date de decontare nu au fost săvârșite cu intenție și au caracter izolat; 

4. rapoartele privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate au fost întocmite corect, dar au fost comunicate la C.N.V.M. 
cu o întârziere de doar 3-4 zile în câteva cazuri. 

Contestaţia este nefondată întrucât: 
În perioada 31.05.2010-04.06.2010 la SSIF Valmob Intermedia S.A., în baza Ordonanței de control nr.240/28.05.2010,  

a fost efectuat un control de fond vizând activitatea desfăşurată de societate în intervalul 16.07.2007-31.05.2010. 
Cu privire la modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a SSIF Valmob Intermedia S.A., în perioada 

16.07.2007-31.05.2010, se reține faptul că prin Decizia C.N.V.M. nr.760/16.04.2008 a fost retras sediul secundar (de tip agenție), 
situat în Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân, bl.G3, parter, jud. Dâmbovița (agenție autorizată prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2850/21.09.2006), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.12.2007. 

Conform certificatului de înregistrare menţiuni nr.28372 eliberat la data de 09.05.2008, în baza Încheierii judecătorului 
delegat nr.5580/30.04.2008, SSIF Valmob Intermedia S.A. a înregistrat această modificare la oficiul registrului comerţului. 

Agentul pentru servicii de investiții financiare autorizat să presteze servicii de investiții financiare la sediul secundar din 
Târgoviște a fost doamna Georgescu Loredana, a cărei autorizație a fost retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.3324/01.11.2006. 

S-a solicitat și a fost ridicat în copie contractul de închiriere nr.199/15.08.2006 (aferent perioadei 15.08.2006-15.08.2007) 
și actul adițional nr.38/28.09.2007 (prin care s-a reziliat, începând cu data de 01.10.2007, contractul de închiriere 
nr.199/15.08.2006). 

În observațiile la raportul de control, reprezentanții societății au menționat următoarele: „Conform actului adițional 
nr.38/28.09.2007, contractul de închiriere nr.199/15.08.2006 a fost reziliat începând cu data de 01.10.2007. Hotărârea acționarilor 



societății de desființare a sediului secundar (agenție) din Târgoviște a fost luată în prima adunare generală a acționarilor societății 
ținută după data rezilierii contractului de închiriere, existând o intenție mai veche din partea conducerii societății de a desființa 
agenția Târgoviște datorită cheltuielilor ridicate cu chiria și datorită faptului că la agenția respectivă nu erau prestate servicii de 
investiții financiare. Astfel, în data de 05.12.2007, acționarii societății de servicii de investiții financiare Valmob Intermedia S.A. au 
hotărât desființarea agenției din Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân, bl.G3, parter, jud. Dâmbovița. Având în vedere Hotărârea AGA 
din data de 05.12.2007 prin care acționarii societății au hotărât desființarea agenției Târgoviște, nu a mai fost prelungită durata 
contractului de închiriere nr.199/15.08.2006. Desființarea agenției a fost aprobată de C.N.V.M. prin decizia nr.760/16.04.2008 […]. 
Precizăm că la sediul secundar (agenție) din Târgoviște […] nu au fost prestate servicii de investiții financiare din data de 21.09.2006 
(data autorizării agenției) până la data retragerii autorizației agenției respective. La retragerea autorizației sediului secundar din 
Târgoviște au fost transmise Direcției Autorizare din cadrul DGAR-C.N.V.M. explicațiile solicitate.” 

Având în vedere faptul că în perioada 01.10.2007-17.03.2008 S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. nu a avut încheiat 
niciun contract de spațiu pentru agenția din Târgoviște, s-a constatat încălcarea prevederilor art.17 alin.(5) lit. a) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Valmob Intermedia S.A. pentru clienţii care efectuează 
tranzacţii pe piaţa administrată de B.M.F.M.S. nu conţinea identificarea locului de tranzacționare, element prevăzut de art.122 
alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Referitor la completarea incorectă a formularului, reprezentanții societății au menționat următoarele: „[…] 
societatea a luat măsuri în sensul completării formularului de confirmare a executării ordinelor pentru clienții care efectuează 
tranzacții pe piața administrată de B.M.F.M.S. cu elementul prevăzut la art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
și anume identificarea locului de tranzacționare.” 

Se reține astfel faptul că societatea a efectuat demersurile necesare privind remedierea situației ulterior sesizării 
acestor aspecte de către echipa de control și a admis existența acestei inadvertențe în modul de întocmire a formularelor 
aferente tranzacțiilor efectuate. 

În data de 22.01.2009, în cadrul perioadei controlate, SSIF Valmob Intermedia S.A. a emis un material publicitar. 
Din analiza acestuia a rezultat faptul că acesta nu cuprinde statul de origine al societății așa cum prevede art.126 alin.(1) 

din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Cu privire la acest aspect, societatea nu a făcut nici o precizare cu ocazia observațiilor la 
raportul de control. 

Conform Notei explicative nr.176/04.06.2010, întocmită de domnul Bălășoiu Ionuț Cătălin - Director Executiv/ 
Conducător: „societatea deține o pagină de internet care poate fi accesată la adresa www.valmobintermedia.ro și care conține 
informațiile impuse de prevederile art.126 pct.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Administrarea site-ului este asigurată de 
personalul societății. SSIF Valmob Intermedia S.A. a finalizat implementarea paginii de internet în data de 21.04.2010. Menționăm 
că pagina de internet a societății va fi actualizată și va fi supusă modificărilor în perioada următoare. Precizăm că în scopul asigurării 
informării clienților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, societatea a creat pe pagina de 
internet proprie o secțiune denumită Sancțiuni internaționale care cuprinde informațiile impuse de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 
nr.8/11.03.2010”. 

SSIF Valmob Intermedia S.A. dezvoltă o pagină de internet, identificată la adresa http://www.valmobintermedia.ro/. 
Din analiza conţinutului acesteia, nu au putut fi identificate sursele tabelelor din cadrul secțiunii „Știri și cotații” 

prezentate pe pagina de internet a societății, fiind astfel încălcate prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006. 

Conform prevederilor legale incidente, SSIF Valmob Intermedia S.A. îi revenea obligația administrării corecte a 
informațiilor postate pe site-ul propriu și indicarea surselor de proveniență. 

Prin apariția în mediul virtual a unor informații a căror sursă nu a fost indicată și nu a putut fi identificată, SSIF Valmob 
Intermedia S.A. a încălcat prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Din analizarea prin sondaj, a extraselor de cont la decontare ale unor clienţi au rezultat o serie de situaţii în care soldurile 
conturilor erau negative. 

Astfel, pentru data 23.02.2010, în cazul unui client al societății, soldul negativ de 4.009,74 lei a rezultat din 
retragerea de numerar în sumă de 8.500,00 de lei, peste disponibilul aflat în cont (4.490,26 lei). 

Referitor la această situație, reprezentanții societății au precizat următoarele: „[…] pentru perioada  
10.02.2010-18.03.2010, în cazul clientului S.C. General Imobil S.R.L., situațiile de solduri negative ale contului au apărut datorită 
unei erori de operare în softul de back-office. Pentru tranzacțiile efectuate în data de 30.03.2010 pe contul clientului S.C. General 
Imobil S.R.L., în mod eronat, a fost setată data de decontare 04.02.2010, corect fiind data de 02.04.2010, denaturând astfel soldurile 
la decontare în perioada februarie-martie 2010. Precizăm că acest aspect a fost sesizat ulterior și eroarea a fost îndreptată.  
Astfel, în perioada 01.02.2010-31.05.2010 nu sunt situații de solduri negative pe contul S.C. General Imobil S.R.L. […] pentru 
celelalte situații din tabelul de mai jos, prezentate în raportul de control ca fiind situații de solduri negative, transmitem anexat 
prezentei documentele justificative prin care evidențiem că debitele clienților nu au fost acoperite din disponibilul altor clienți,  
ci din disponibilitățile societății aflate în conturile bancare de disponibil clienți.” 

Pentru elucidarea acestui aspect, prin adresa nr.15177/21.07.2010, s-a solicitat transmiterea balanțelor contabile analitice 
ale contului 419 pentru toate datele de tranzacție aferente situațiilor debitoare la data de decontare. 

În urma verificării documentelor transmise, s-a constatat faptul că SSIF Valmob Intermedia S.A. a utilizat disponibilitățile 
unor clienți pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul altor clienți pentru datele de decontare: 
02.02.2009 (1.893,04 RON), 20.02.2009 (13.938,92 RON), 20.08.2009 (24.210,10 RON) și 24.08.2009 (10.322,93 RON). 

Acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul unui client/SSIF prin utilizarea fondurilor care aparţin 
unui client reprezintă fapte frauduloase, prevăzute de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009 și sunt 



sancționate de legislația pieței de capital. 
SSIF Valmob Intermedia S.A. nu a îndeplinit obligația de transmitere a rapoartelor privind tranzacțiile cu instrumente 

financiare derivate în termenul de 10 zile de la încheierea lunii de raportare, astfel cum prevede art.153 alin.(1) lit. c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Astfel, 
- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. (S.C. Casa Română de Compensație S.A. Sibiu) și  

C.C.B. (S.C. Casa de Compensare București S.A.) la data de 31.12.2007 au fost transmise la C.N.V.M. în data de 16.01.2008, 
încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 cu 4 zile; 

- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. și C.C.B. la data de 30.06.2008 au fost transmise la 
C.N.V.M. în data de 14.07.2008, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006 cu 2 zile; 

- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. și C.C.B. la data de 31.12.2008 au fost transmise la 
C.N.V.M. în data de 16.01.2009, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006 cu 5 zile. 

Cu privire la aceste constatări, reprezentanții societății nu au făcut obiecțiuni cu ocazia observațiilor la raportul de 
control. 

Potrivit legislaţiei pieţei de capital, persoanele responsabile pentru abaterile contravenţionale constatate sunt conducătorii 
societăţii și persoanele autorizate din cadrul Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare  
Valmob Intermedia S.A. 

Petentul, în calitate de conducător avea responsabilitatea asigurării şi menţinerii unor standarde profesionale şi de 
conduită adecvate, potrivit art.65 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare. 

De asemenea, potrivit legislaţiei în vigoare, îi revenea obligaţia să prevină şi să propună soluţii de remediere a oricăror 
situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor aplicabile pieţei de capital sau a procedurilor interne ale societăţii,  
pe perioada în care a deţinut funcţia de conducător. 

Prevederile art.17 alin.(5) lit. a0, art.122 alin.(6) lit. f), art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, respectiv art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009, care au fost 
încălcate în activitatea desfăşurată, au valoare de normă juridică imperativă creată de legiuitor pentru protejarea bunurilor şi 
intereselor clienţilor. 

Domnul Bălășoiu Ionuț-Cătălin, în calitate conducător ai SSIF Valmob Intermedia S.A. nu a asigurat administrarea 
prudentă a societăţii şi deşi puteau să prevină încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul valorilor mobiliare, nu a făcut-o. 

Faptele constatate în urma controlului efectuat de C.N.V.M. constituie contravenţii, termenul de prescripţie este de 
3 ani de la data săvârşirii acestora şi sunt prevăzute de legislaţia în vigoare a pieţei de capital. 

Caracterul continuat al faptelor constatate, prin prelungirea şi persistarea pe un interval îndelungat de timp relevă lipsa 
diligenţei petentului în ceea ce priveşte exercitarea corespunzătoare a obligaţiilor ce decurg din calitatea de conducător al unei 
societăți de servicii de investiții financiare. 

Prin caracterul repetabil şi constant al faptelor săvârşite, s-a răsturnat prezumţia de legalitate a activităţii SSIF Valmob 
Intermedia S.A. 

Sancţiunea aplicată are funcţie coercitivă şi de prevenţie, a fost individualizată în lumina faptelor constatate şi este 
întemeiată conform dispoziţiilor legale ale titlului X al Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital. 

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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.10.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei 

DECIZII 
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Bălășoiu Ionuț-Cătălin împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.367/11.08.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.367/11.08.2010 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 367 / 11.08.2010 

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 S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. în perioada 31.05.2010-04.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. nu a avut încheiat niciun contract de spațiu pentru agenția din Târgoviște, pentru perioada  
01.10.2007-17.03.2008, încălcându-se prevederile art.17 alin.(5) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2) formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. pentru clienţii care efectuează tranzacţii pe piaţa 
administrată de B.M.F.M.S. nu conţine identificarea locului de tranzacționare, element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. f) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. a utilizat disponibilitățile unor clienți pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul 
altor clienți, pentru datele de decontare: 02.02.2009, 20.02.2009, 20.08.2009 și 24.08.2009, aceste fapte încadrându-se ca și practici 
frauduloase conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009; 

4) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. a transmis cu întârziere rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate aferente datelor 
31.12.2007, 30.06.2008 și 31.12.2008, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Bălășoiu Ionuț Cătălin care, în calitate de Director executiv/Conducător al  



S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1234/29.05.2006), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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, prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004,  
cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din 
Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010,  
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 2.500 de lei dl Bălășoiu Ionuț Cătălin, în calitate de Director executiv/Conducător al  
S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. 
Art. 2. Se impune obligaţia remedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanţe, în conformitate cu 
prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor 
dispuse în vederea remedierii deficienţei constatate. 
Art. 3. 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Bălășoiu Ionuț Cătălin şi S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. 
Art. 7. 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. Valmob Intermedia S.A. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR. 1442 / 02.11.2010 
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, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de doamna Burac Luminița împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.366/11.08.2010. 
În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.29702/09.09.2010, doamna Burac Luminița, a formulat contestaţie împotriva 

Ordonanţei C.N.V.M. nr.366/11.08.2010. 
În fapt, prin Ordonanţa C.N.V.M. nr.366/11.08.2010, doamna Burac Luminița, în calitate de conducător al SSIF Valmob 

Intermedia S.A. a fost sancţionată cu amendă în valoare de 2.500 de lei, în sarcina sa fiind reţinută încălcarea prevederilor art.17 
alin.(5) lit. a), art.122 alin.(6) lit. f), art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea 
de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009. 

În motivarea plângerii, se precizează următoarele: 
- pentru faptele constatate de echipa de control, petenta consideră că se impunea aplicarea sancțiunii avertismentului, ținându-se 

cont de condițiile economice actuale, în care activitatea pe piața de capital s-a restrâns dramatic; sancțiunea avertismentului 
este astfel justă, echitabilă și în concordanță cu principiile de drept; 

- în opinia acesteia, sancțiunea contravențională nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale,  
de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este necesar ca în toate cazurile de contravenții să se aplice 
sancțiunea amenzii, pentru că, în caz contrar, dispozițiile art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 și ale art.17 alin.(2) din 
Statutul C.N.V.M. ar rămâne norme lipsite de orice bază reală; 

- de asemenea, doamna Burac Luminița consideră că la aplicarea sancțiunii ar trebui luat în considerare faptul că nu au fost 
constatate aspectele reținute cu ocazia controlului și s-au luat toate măsurile pentru îndreptarea situației și respectarea 
dispozițiilor incidente; 

- gradul de pericol social al faptelor este redus întrucât: 
1. societatea nu a desfășurat efectiv servicii de investiții financiare la agenția din Târgoviște pentru care nu avea încheiat un 

contract de închiriere, prin urmare nu a produs nici un prejudiciu; pentru acest motiv conducerea SSIF Valmob Intermedia S.A. 
a decis stoparea pierderilor prin rezilierea contractului de închiriere, solicitând totodată Adunării Acționarilor închiderea 
agenției potrivit procedurilor prevăzute de lege; 

2. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Valmob Intermedia S.A. pentru clienții care efectuează 
tranzacții pe piața administrată de BMFMS nu conține identificarea locului de tranzacționare; formularele utilizate de societate 
conțin această rubrică, dar dintr-o eroare s-a omis completarea corectă, fapt care a fost remediat ulterior controlului efectuat; 

3. utilizarea disponibilităților unor clienți pentru acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul altor clienți, 
pentru 4 date de decontare nu au fost săvârșite cu intenție și au caracter izolat; 

4. rapoartele privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate au fost întocmite corect, dar au fost comunicate la C.N.V.M. 
cu o întârziere de doar 3-4 zile în câteva cazuri. 

Contestaţia este nefondată întrucât: 
În perioada 31.05.2010- 04.06.2010 la SSIF Valmob Intermedia S.A., în baza Ordonanței de control nr.240/28.05.2010  

a fost efectuat un control de fond vizând activitatea desfăşurată de societate în intervalul 16.07.2007-31.05.2010. 
Cu privire la modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a SSIF Valmob Intermedia S.A., în perioada 



16.07.2007-31.05.2010, se reține faptul că prin Decizia C.N.V.M. nr.760/16.04.2008 a fost retras sediul secundar (de tip agenție), 
situat în Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân, bl.G3, parter, jud. Dâmbovița (agenție autorizată prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2850/21.09.2006), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.12.2007. 

Conform certificatului de înregistrare menţiuni nr.28372 eliberat la data de 09.05.2008, în baza Încheierii judecătorului 
delegat nr.5580/30.04.2008, SSIF Valmob Intermedia S.A. a înregistrat această modificare la oficiul registrului comerţului. 

Agentul pentru servicii de investiții financiare autorizat să presteze servicii de investiții financiare la sediul secundar din 
Târgoviște a fost doamna Georgescu Loredana, a cărei autorizație a fost retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.3324/01.11.2006. 

S-a solicitat și a fost ridicat în copie contractul de închiriere nr.199/15.08.2006 (aferent perioadei 15.08.2006-15.08.2007) 
și actul adițional nr.38/28.09.2007 (prin care s-a reziliat, începând cu data de 01.10.2007, contractul de închiriere 
nr.199/15.08.2006). 

În observațiile la raportul de control, reprezentanții societății au menționat următoarele: „Conform actului adițional 
nr.38/28.09.2007, contractul de închiriere nr.199/15.08.2006 a fost reziliat începând cu data de 01.10.2007. Hotărârea acționarilor 
societății de desființare a sediului secundar (agenție) din Târgoviște a fost luată în prima adunare generală a acționarilor societății 
ținută după data rezilierii contractului de închiriere, existând o intenție mai veche din partea conducerii societății de a desființa 
agenția Târgoviște datorită cheltuielilor ridicate cu chiria și datorită faptului că la agenția respectivă nu erau prestate servicii de 
investiții financiare. Astfel, în data de 05.12.2007, acționarii societății de servicii de investiții financiare Valmob Intermedia S.A. au 
hotărât desființarea agenției din Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân, bl.G3, parter, jud. Dâmbovița. Având în vedere Hotărârea AGA 
din data de 05.12.2007 prin care acționarii societății au hotărât desființarea agenției Târgoviște, nu a mai fost prelungită durata 
contractului de închiriere nr.199/15.08.2006. Desființarea agenției a fost aprobată de C.N.V.M. prin decizia nr.760/16.04.2008 […]. 
Precizăm că la sediul secundar (agenție) din Târgoviște […] nu au fost prestate servicii de investiții financiare din data de 21.09.2006 
(data autorizării agenției) până la data retragerii autorizației agenției respective. La retragerea autorizației sediului secundar din 
Târgoviște au fost transmise Direcției Autorizare din cadrul DGAR-C.N.V.M. explicațiile solicitate.” 

Având în vedere faptul că în perioada 01.10.2007-17.03.2008 S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. nu a avut încheiat 
niciun contract de spațiu pentru agenția din Târgoviște, s-a constatat încălcarea prevederilor art.17 alin.(5) lit. a) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Valmob Intermedia S.A. pentru clienţii care efectuează 
tranzacţii pe piaţa administrată de B.M.F.M.S. nu conţinea identificarea locului de tranzacționare, element prevăzut de art.122 
alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Referitor la completarea incorectă a formularului, reprezentanții societății au menționat următoarele: „[…] 
societatea a luat măsuri în sensul completării formularului de confirmare a executării ordinelor pentru clienții care efectuează 
tranzacții pe piața administrată de B.M.F.M.S. cu elementul prevăzut la art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
și anume identificarea locului de tranzacționare.” 

Se reține astfel faptul că societatea a efectuat demersurile necesare privind remedierea situației ulterior sesizării 
acestor aspecte de către echipa de control și a admis existența acestei inadvertențe în modul de întocmire a formularelor 
aferente tranzacțiilor efectuate. 

În data de 22.01.2009, în cadrul perioadei controlate, SSIF Valmob Intermedia S.A. a emis un material publicitar. 
Din analiza acestuia a rezultat faptul că acesta nu cuprinde statul de origine al societății așa cum prevede art.126 alin.(1) 

din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Cu privire la acest aspect, societatea nu a făcut nici o precizare cu ocazia observațiilor la 
raportul de control. 

Conform Notei explicative nr.176/04.06.2010, întocmită de domnul Bălășoiu Ionuț Cătălin - Director Executiv/ 
Conducător: „societatea deține o pagină de internet care poate fi accesată la adresa www.valmobintermedia.ro și care conține 
informațiile impuse de prevederile art.126 pct.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Administrarea site-ului este asigurată de 
personalul societății. SSIF Valmob Intermedia S.A. a finalizat implementarea paginii de internet în data de 21.04.2010. Menționăm 
că pagina de internet a societății va fi actualizată și va fi supusă modificărilor în perioada următoare. Precizăm că în scopul asigurării 
informării clienților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, societatea a creat pe pagina de 
internet proprie o secțiune denumită Sancțiuni internaționale care cuprinde informațiile impuse de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 
nr.8/11.03.2010”. 

SSIF Valmob Intermedia S.A. dezvoltă o pagină de internet, identificată la adresa http://www.valmobintermedia.ro/. 
Din analiza conţinutului acesteia, nu au putut fi identificate sursele tabelelor din cadrul secțiunii „Știri și cotații” 

prezentate pe pagina de internet a societății, fiind astfel încălcate prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006. 

Conform prevederilor legale incidente, SSIF Valmob Intermedia S.A. îi revenea obligația administrării corecte a 
informațiilor postate pe site-ul propriu și indicarea surselor de proveniență. 

Prin apariția în mediul virtual a unor informații a căror sursă nu a fost indicată și nu a putut fi identificată, SSIF Valmob 
Intermedia S.A. a încălcat prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Din analizarea prin sondaj, a extraselor de cont la decontare ale unor clienţi au rezultat o serie de situaţii în care soldurile 
conturilor erau negative. 

Astfel, pentru data 23.02.2010, în cazul unui client soldul negativ de 4.009,74 lei a rezultat din retragerea de 
numerar în sumă de 8.500,00 de lei, peste disponibilul aflat în cont (4.490,26 lei). 

Referitor la această situație, reprezentanții societății au precizat următoarele: „[…] pentru perioada  
10.02.2010-18.03.2010, în cazul clientului S.C. General Imobil S.R.L., situațiile de solduri negative ale contului au apărut datorită 
unei erori de operare în softul de back-office. Pentru tranzacțiile efectuate în data de 30.03.2010 pe contul clientului S.C. General 
Imobil S.R.L., în mod eronat, a fost setată data de decontare 04.02.2010, corect fiind data de 02.04.2010, denaturând astfel soldurile 



la decontare în perioada februarie-martie 2010. Precizăm că acest aspect a fost sesizat ulterior și eroarea a fost îndreptată.  
Astfel, în perioada 01.02.2010-31.05.2010 nu sunt situații de solduri negative pe contul S.C. General Imobil S.R.L. […] pentru 
celelalte situații din tabelul de mai jos, prezentate în raportul de control ca fiind situații de solduri negative, transmitem anexat 
prezentei documentele justificative prin care evidențiem că debitele clienților nu au fost acoperite din disponibilul altor clienți,  
ci din disponibilitățile societății aflate în conturile bancare de disponibil clienți.” 

Pentru elucidarea acestui aspect, prin adresa nr.15177/21.07.2010, s-a solicitat transmiterea balanțelor contabile analitice 
ale contului 419 pentru toate datele de tranzacție aferente situațiilor debitoare la data de decontare. 

În urma verificării documentelor transmise, s-a constatat faptul că SSIF Valmob Intermedia S.A. a utilizat disponibilitățile 
unor clienți pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul altor clienți pentru datele de decontare: 
02.02.2009 (1.893,04 RON), 20.02.2009 (13.938,92 RON), 20.08.2009 (24.210,10 RON) și 24.08.2009 (10.322,93 RON). 

Acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul unui client/SSIF prin utilizarea fondurilor care aparţin 
unui client reprezintă fapte frauduloase, prevăzute de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009 și sunt 
sancționate de legislația pieței de capital. 

SSIF Valmob Intermedia S.A. nu a îndeplinit obligația de transmitere a rapoartelor privind tranzacțiile cu instrumente 
financiare derivate în termenul de 10 zile de la încheierea lunii de raportare, astfel cum prevede art.153 alin.(1) lit. c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Astfel, 
- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. (S.C. Casa Română de Compensație S.A. Sibiu) și 
C.C.B. (S.C. Casa de Compensare București S.A.) la data de 31.12.2007 au fost transmise la C.N.V.M. în data de 16.01.2008, 
încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 cu 4 zile; 
- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. și C.C.B. la data de 30.06.2008 au fost transmise la 
C.N.V.M. în data de 14.07.2008, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006 cu 2 zile; 
- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. și C.C.B. la data de 31.12.2008 au fost transmise la 
C.N.V.M. în data de 16.01.2009, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006 cu 5 zile. 

Cu privire la aceste constatări, reprezentanții societății nu au făcut obiecțiuni cu ocazia observațiilor la raportul de 
control. 

Potrivit legislaţiei pieţei de capital, persoanele responsabile pentru abaterile contravenţionale constatate sunt conducătorii 
societăţii și persoanele autorizate din cadrul Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare  
Valmob Intermedia S.A. 

Petenta Burac Luminița în calitate de conducător avea responsabilitatea asigurării şi menţinerii unor standarde 
profesionale şi de conduită adecvate, potrivit art.65 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 
financiare. 

De asemenea, potrivit legislaţiei în vigoare, îi revenea obligaţia să prevină şi să propună soluţii de remediere a oricăror 
situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor aplicabile pieţei de capital sau a procedurilor interne ale societăţii,  
pe perioada în care a deţinut funcţia de conducător. 

Prevederile art.17 alin.(5) lit. a), art.122 alin.(6) lit. f), art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, respectiv art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009, care au fost 
încălcate în activitatea desfăşurată, au valoare de normă juridică imperativă creată de legiuitor pentru protejarea bunurilor şi 
intereselor clienţilor. 

Doamna Burac Luminița, în calitate conducător ai SSIF Valmob Intermedia S.A. nu a asigurat administrarea prudentă a 
societăţii şi deşi putea să prevină încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul valorilor mobiliare, nu a făcut-o. 

Faptele constatate în urma controlului efectuat de C.N.V.M. constituie contravenţii, termenul de prescripţie este de 
3 ani de la data săvârşirii acestora şi sunt prevăzute de legislaţia în vigoare a pieţei de capital. 

Caracterul continuat al faptelor constatate, prin prelungirea şi persistarea pe un interval îndelungat de timp relevă lipsa 
diligenţei petentului în ceea ce priveşte exercitarea corespunzătoare a obligaţiilor ce decurg din calitatea de conducător al unei 
societăți de servicii de investiții financiare. 

Prin caracterul repetabil şi constant al faptelor săvârşite, s-a răsturnat prezumţia de legalitate a activităţii SSIF Valmob 
Intermedia S.A. 

Sancţiunea aplicată are funcţie coercitivă şi de prevenţie, a fost individualizată în lumina faptelor constatate şi este 
întemeiată conform dispoziţiilor legale ale titlului X al Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital. 

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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.10.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei 

DECIZII 
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de doamna Burac Luminița împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.366/11.08.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.366/11.08.2010 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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



ORDONANŢA NR. 366 / 11.08.2010 
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 S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. în perioada 31.05.2010-04.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. nu a avut încheiat niciun contract de spațiu pentru agenția din Târgoviște, pentru perioada  
01.10.2007-17.03.2008, încălcându-se prevederile art.17 alin.(5) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2) formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. pentru clienţii care efectuează tranzacţii pe piaţa 
administrată de B.M.F.M.S. nu conţine identificarea locului de tranzacționare, element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. f) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. a utilizat disponibilitățile unor clienți pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul 
altor clienți, pentru datele de decontare: 02.02.2009, 20.02.2009, 20.08.2009 și 24.08.2009, aceste fapte încadrându-se ca și practici 
frauduloase conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009; 

4) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. a transmis cu întârziere rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate aferente datelor 
31.12.2007, 30.06.2008 și 31.12.2008, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Burac Luminița care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Valmob  
Intermedia S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1234/29.05.2006), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004  
cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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, prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004  
cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din 
Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010,  
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 2.500 de lei dna Burac Luminița, în calitate de conducător al S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. 
Art. 2. Se impune obligaţia remedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanţe, în conformitate cu 
prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor 
dispuse în vederea remedierii deficienţei constatate. 
Art. 3. 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Burac Luminița şi S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. 
Art. 7. 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. Valmob Intermedia S.A. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR. 1443 / 02.11.2010 
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, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de doamna Șerbănică Luminița-Elena împotriva Ordonanţei C.N.V.M. 
nr.365/11.08.2010. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.29703/ 09.09.2010, doamna Șerbănică Luminița-Elena a formulat contestaţie 

împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.365/11.08.2010. 
În fapt, prin Ordonanţa C.N.V.M. nr.365/11.08.2010, doamna Șerbănică Luminița-Elena, în calitate de reprezentant al 

Compartimentului de control intern al SSIF Valmob Intermedia S.A. a fost sancţionată cu amendă în valoare de 2.500 de lei,  
în sarcina sa fiind reţinută încălcarea prevederilor art.17 alin.(5) lit. a), art.122 alin.(6) lit. f), art.153 alin.(1) lit. c) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009. 

În motivarea plângerii, se precizează următoarele: 
- pentru faptele constatate de echipa de control, petenta consideră că se impunea aplicarea sancțiunii avertismentului, ținându-se 

cont de condițiile economice actuale, în care activitatea pe piața de capital s-a restrâns dramatic; sancțiunea avertismentului 
este astfel justă, echitabilă și în concordanță cu principiile de drept; 

- în opinia acesteia, sancțiunea contravențională nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale,  
de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este necesar ca în toate cazurile de contravenții să se aplice 
sancțiunea amenzii, pentru că, în caz contrar, dispozițiile art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 și ale art.17 alin.(2) din 
Statutul C.N.V.M. ar rămâne norme lipsite de orice bază reală; 

- de asemenea, doamna Șerban Luminița-Elena consideră că la aplicarea sancțiunii ar trebui luat în considerare faptul că nu au 
fost constatate aspectele reținute cu ocazia controlului și s-au luat toate măsurile pentru îndreptarea situației și respectarea 
dispozițiilor incidente; 

- gradul de pericol social al faptelor este redus întrucât: 



1. societatea nu a desfășurat efectiv servicii de investiții financiare la agenția din Târgoviște pentru care nu avea încheiat un 
contract de închiriere, prin urmare nu a produs nici un prejudiciu; pentru acest motiv conducerea SSIF Valmob Intermedia S.A. 
a decis stoparea pierderilor prin rezilierea contractului de închiriere, solicitând totodată Adunării Acționarilor închiderea 
agenției potrivit procedurilor prevăzute de lege; 

2. formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Valmob Intermedia S.A. pentru clienții care efectuează 
tranzacții pe piața administrată de BMFMS nu conține identificarea locului de tranzacționare; formularele utilizate de societate 
conțin această rubrică, dar dintr-o eroare s-a omis completarea corectă, fapt care a fost remediat ulterior controlului efectuat; 

3. utilizarea disponibilităților unor clienți pentru acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul altor clienți, 
pentru 4 date de decontare nu au fost săvârșite cu intenție și au caracter izolat; 

4. rapoartele privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate au fost întocmite corect, dar au fost comunicate la C.N.V.M. 
cu o întârziere de doar 3-4 zile în câteva cazuri. 

Contestaţia este nefondată întrucât: 
În perioada 31.05.2010-04.06.2010 la SSIF Valmob Intermedia S.A., în baza Ordonanței de control nr.240/28.05.2010  

a fost efectuat un control de fond vizând activitatea desfăşurată de societate în intervalul 16.07.2007-31.05.2010. 
Cu privire la modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a SSIF Valmob Intermedia S.A., în perioada 

16.07.2007-31.05.2010, se reține faptul că prin Decizia C.N.V.M. nr.760/16.04.2008 a fost retras sediul secundar (de tip agenție), 
situat în Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân, bl.G3, parter, jud. Dâmbovița (agenție autorizată prin Decizia C.N.V.M. 
nr.2850/21.09.2006), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.12.2007. 

Conform certificatului de înregistrare menţiuni nr.28372 eliberat la data de 09.05.2008, în baza Încheierii judecătorului 
delegat nr.5580/30.04.2008, SSIF Valmob Intermedia S.A. a înregistrat această modificare la oficiul registrului comerţului. 

Agentul pentru servicii de investiții financiare autorizat să presteze servicii de investiții financiare la sediul secundar din 
Târgoviște a fost doamna Georgescu Loredana, a cărei autorizație a fost retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.3324/01.11.2006. 

S-a solicitat și a fost ridicat în copie contractul de închiriere nr.199/15.08.2006 (aferent perioadei 15.08.2006-15.08.2007) 
și actul adițional nr.38/28.09.2007 (prin care s-a reziliat, începând cu data de 01.10.2007, contractul de închiriere 
nr.199/15.08.2006). 

În observațiile la raportul de control, reprezentanții societății au menționat următoarele: „Conform actului adițional 
nr.38/28.09.2007, contractul de închiriere nr.199/15.08.2006 a fost reziliat începând cu data de 01.10.2007. Hotărârea acționarilor 
societății de desființare a sediului secundar (agenție) din Târgoviște a fost luată în prima adunare generală a acționarilor societății 
ținută după data rezilierii contractului de închiriere, existând o intenție mai veche din partea conducerii societății de a desființa 
agenția Târgoviște datorită cheltuielilor ridicate cu chiria și datorită faptului că la agenția respectivă nu erau prestate servicii de 
investiții financiare. Astfel, în data de 05.12.2007, acționarii societății de servicii de investiții financiare Valmob Intermedia S.A. au 
hotărât desființarea agenției din Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân, bl.G3, parter, jud. Dâmbovița. Având în vedere Hotărârea AGA 
din data de 05.12.2007 prin care acționarii societății au hotărât desființarea agenției Târgoviște, nu a mai fost prelungită durata 
contractului de închiriere nr.199/15.08.2006. Desființarea agenției a fost aprobată de C.N.V.M. prin decizia nr.760/16.04.2008 […]. 
Precizăm că la sediul secundar (agenție) din Târgoviște […] nu au fost prestate servicii de investiții financiare din data de 21.09.2006 
(data autorizării agenției) până la data retragerii autorizației agenției respective. La retragerea autorizației sediului secundar din 
Târgoviște au fost transmise Direcției Autorizare din cadrul DGAR-C.N.V.M. explicațiile solicitate.” 

Având în vedere faptul că în perioada 01.10.2007-17.03.2008 S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. nu a avut încheiat 
niciun contract de spațiu pentru agenția din Târgoviște, s-a constatat încălcarea prevederilor art.17 alin.(5) lit. a) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de SSIF Valmob Intermedia S.A. pentru clienţii care efectuează 
tranzacţii pe piaţa administrată de B.M.F.M.S. nu conţinea identificarea locului de tranzacționare, element prevăzut de art.122 
alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Referitor la completarea incorectă a formularului, reprezentanții societății au menționat următoarele: „[…] 
societatea a luat măsuri în sensul completării formularului de confirmare a executării ordinelor pentru clienții care efectuează 
tranzacții pe piața administrată de B.M.F.M.S. cu elementul prevăzut la art.122 alin.(6) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
și anume identificarea locului de tranzacționare.” 

Se reține astfel faptul că societatea a efectuat demersurile necesare privind remedierea situației ulterior sesizării 
acestor aspecte de către echipa de control și a admis existența acestei inadvertențe în modul de întocmire a formularelor 
aferente tranzacțiilor efectuate. 

În data de 22.01.2009, în cadrul perioadei controlate, SSIF Valmob Intermedia S.A. a emis un material publicitar. 
Din analiza acestuia a rezultat faptul că acesta nu cuprinde statul de origine al societății așa cum prevede art.126 alin.(1) 

din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Cu privire la acest aspect, societatea nu a făcut nici o precizare cu ocazia observațiilor la 
raportul de control. 

Conform Notei explicative nr.176/04.06.2010, întocmită de domnul Bălășoiu Ionuț Cătălin - Director Executiv/ 
Conducător: „societatea deține o pagină de internet care poate fi accesată la adresa www.valmobintermedia.ro și care conține 
informațiile impuse de prevederile art.126 pct.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Administrarea site-ului este asigurată de 
personalul societății. SSIF Valmob Intermedia S.A. a finalizat implementarea paginii de internet în data de 21.04.2010.  
Menționăm că pagina de internet a societății va fi actualizată și va fi supusă modificărilor în perioada următoare. Precizăm că în 
scopul asigurării informării clienților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, societatea a creat 
pe pagina de internet proprie o secțiune denumită Sancțiuni internaționale care cuprinde informațiile impuse de Dispunerea de 
măsuri C.N.V.M. nr.8/11.03.2010”. 

SSIF Valmob Intermedia S.A. dezvoltă o pagină de internet, identificată la adresa http://www.valmobintermedia.ro/. 



Din analiza conţinutului acesteia, nu au putut fi identificate sursele tabelelor din cadrul secțiunii „Știri și cotații” 
prezentate pe pagina de internet a societății, fiind astfel încălcate prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006. 

Conform prevederilor legale incidente, SSIF Valmob Intermedia S.A. îi revenea obligația administrării corecte a 
informațiilor postate pe site-ul propriu și indicarea surselor de proveniență. 

Prin apariția în mediul virtual a unor informații a căror sursă nu a fost indicată și nu a putut fi identificată, SSIF Valmob 
Intermedia S.A. a încălcat prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Din analizarea prin sondaj, a extraselor de cont la decontare ale unor clienţi au rezultat o serie de situaţii în care soldurile 
conturilor erau negative. 

Astfel, pentru data 23.02.2010, în cazul unui client al societății, soldul negativ de 4.009,74 lei a rezultat din 
retragerea de numerar în sumă de 8.500,00 de lei, peste disponibilul aflat în cont (4.490,26 lei). 

Referitor la această situație, reprezentanții societății au precizat următoarele: „[…] pentru perioada  
10.02.2010-18.03.2010, în cazul clientului S.C. General Imobil S.R.L., situațiile de solduri negative ale contului au apărut datorită 
unei erori de operare în softul de back-office. Pentru tranzacțiile efectuate în data de 30.03.2010 pe contul clientului S.C. General 
Imobil S.R.L., în mod eronat, a fost setată data de decontare 04.02.2010, corect fiind data de 02.04.2010, denaturând astfel soldurile 
la decontare în perioada februarie-martie 2010. Precizăm că acest aspect a fost sesizat ulterior și eroarea a fost îndreptată.  
Astfel, în perioada 01.02.2010-31.05.2010 nu sunt situații de solduri negative pe contul S.C. General Imobil S.R.L. […] pentru 
celelalte situații din tabelul de mai jos, prezentate în raportul de control ca fiind situații de solduri negative, transmitem anexat 
prezentei documentele justificative prin care evidențiem că debitele clienților nu au fost acoperite din disponibilul altor clienți,  
ci din disponibilitățile societății aflate în conturile bancare de disponibil clienți.” 

Pentru elucidarea acestui aspect, prin adresa nr.15177/21.07.2010, s-a solicitat transmiterea balanțelor contabile analitice 
ale contului 419 pentru toate datele de tranzacție aferente situațiilor debitoare la data de decontare. 

În urma verificării documentelor transmise, s-a constatat faptul că SSIF Valmob Intermedia S.A. a utilizat disponibilitățile 
unor clienți pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul altor clienți pentru datele de decontare: 
02.02.2009 (1.893,04 RON), 20.02.2009 (13.938,92 RON), 20.08.2009 (24.210,10 RON) și 24.08.2009 (10.322,93 RON). 

Acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul unui client/SSIF prin utilizarea fondurilor care aparţin 
unui client reprezintă fapte frauduloase, prevăzute de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009 și sunt 
sancționate de legislația pieței de capital. 

SSIF Valmob Intermedia S.A. nu a îndeplinit obligația de transmitere a rapoartelor privind tranzacțiile cu instrumente 
financiare derivate în termenul de 10 zile de la încheierea lunii de raportare, astfel cum prevede art.153 alin.(1) lit. c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Astfel, 
- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. (S.C. Casa Română de Compensație S.A. Sibiu) și  

C.C.B. (S.C. Casa de Compensare București S.A.) la data de 31.12.2007 au fost transmise la C.N.V.M. în data de 16.01.2008, 
încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 cu 4 zile; 

- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. și C.C.B. la data de 30.06.2008 au fost transmise la 
C.N.V.M. în data de 14.07.2008, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006 cu 2 zile; 

- rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate C.R.C. și C.C.B. la data de 31.12.2008 au fost transmise la 
C.N.V.M. în data de 16.01.2009, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006 cu 5 zile. 

Cu privire la aceste constatări, reprezentanții societății nu au făcut obiecțiuni cu ocazia observațiilor la raportul de 
control. 

Potrivit legislaţiei pieţei de capital, persoanele responsabile pentru abaterile contravenţionale constatate sunt conducătorii 
societăţii și persoanele autorizate din cadrul Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare  
Valmob Intermedia S.A. 

Doamna Șerbănică Luminița-Elena avea obligaţia să prevină şi să propună soluţii de remediere a oricăror situaţii de 
încălcare a legilor şi reglementărilor aplicabile pieţei de capital sau a procedurilor interne ale societăţii, pe perioada în care 
a deţinut funcţia de conducător. 

Prevederile art.17 alin.(5) lit. a), art.122 alin.(6) lit. f), art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 
privind serviciile de investiţii financiare, respectiv art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009, care au fost 
încălcate în activitatea desfăşurată, au valoare de normă juridică imperativă creată de legiuitor pentru protejarea bunurilor şi 
intereselor clienţilor. 

În Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, la art.76 se prevede că persoanele din cadrul Compartimentului de control intern 
trebuie să prevină şi să propună soluţii de remediere a oricăror situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor aplicabile 
pieţei de capital sau a procedurilor interne. 

Astfel, petentei Șerbănică Luminița-Elena, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al  
SSIF Valmob Intermedia S.A. îi revenea astfel, conform prevederilor legale responsabilitatea monitorizării aplicării prevederilor 
legale. 

Faptele constatate în urma controlului efectuat de C.N.V.M. constituie contravenţii, termenul de prescripţie este de 
3 ani de la data săvârşirii acestora şi sunt prevăzute de legislaţia în vigoare a pieţei de capital. 

Caracterul continuat al faptelor constatate, prin prelungirea şi persistarea pe un interval îndelungat de timp relevă lipsa 
diligenţei petentului în ceea ce priveşte exercitarea corespunzătoare a obligaţiilor ce decurg din calitatea de conducător al unei 



societăți de servicii de investiții financiare. 
Prin caracterul repetabil şi constant al faptelor săvârşite, s-a răsturnat prezumţia de legalitate a activităţii SSIF Valmob 

Intermedia S.A. 
Sancţiunea aplicată are funcţie coercitivă şi de prevenţie, a fost individualizată în lumina faptelor constatate şi este 

întemeiată conform dispoziţiilor legale ale titlului X al Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital. 
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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.10.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei 

DECIZII 
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de doamna Șerbănică Luminița-Elena împotriva Ordonanţei C.N.V.M. nr.365/11.08.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.365/11.08.2010 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 365 / 11.08.2010 

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 S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. în perioada 31.05.2010-04.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. nu a avut încheiat niciun contract de spațiu pentru agenția din Târgoviște, pentru perioada  
01.10.2007-17.03.2008, încălcându-se prevederile art.17 alin.(5) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2) formularul de confirmare a executării ordinelor utilizat de S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. pentru clienţii care efectuează tranzacţii pe piaţa 
administrată de B.M.F.M.S. nu conţine identificarea locului de tranzacționare, element prevăzut de art.122 alin.(6) lit. f) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

3) materialul publicitar al S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. din data de 22.01.2009 nu cuprinde statul de origine al societății așa cum prevede art.126 
alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

4) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A., la momentul întocmirii raportului de control, nu avea indicate sursele tabelelor din cadrul secțiunii „Știri și 
cotații” prezentate pe pagina de internet a societății, fiind astfel încălcate prevederile art.129 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

5) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. a utilizat disponibilitățile unor clienți pentru acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul 
altor clienți, pentru datele de decontare: 02.02.2009, 20.02.2009, 20.08.2009 și 24.08.2009, aceste fapte încadrându-se ca și practici 
frauduloase conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009; 

6) S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. a transmis cu întârziere rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate aferente datelor 
31.12.2007, 30.06.2008 și 31.12.2008, încălcându-se termenul prevăzut de art.153 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Șerbănică Luminița Elena care, în calitate de reprezentant al  
Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2414/11.08.2005), nu și-a 
îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute de art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din 
Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

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, prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004  
cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din 
Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010,  
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 2.500 de lei dna Șerbănică Luminița Elena, în calitate de reprezentant al Compartimentului de 
control intern în cadrul S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. 
Art. 2. Se impune obligaţia remedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanţe, în conformitate cu 
prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor 
dispuse în vederea remedierii deficienţei constatate. 
Art. 3. 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Șerbănică Luminița Elena şi S.S.I.F. Valmob Intermedia S.A. 
Art. 7. 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. Valmob Intermedia S.A. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

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

DECIZIA NR. 1445 / 02.11.2010 
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 KD CAPITAL MANAGEMENT S.A., 

înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31301/05.10.2010 și nr.31302/05.10.2010, completate prin adresa nr.32436/18.10.2010, respectiv 
nr.33330/26.10.2010, completată prin adresa nr.33645/28.10.2010, 

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 KD CAPITAL MANAGEMENT S.A. cu sediul social în Bucureşti, str. Gheorghe Manu nr.5, sector 1, următoarelor 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Sofariu Lucian-Rareș 777/17.04.2008 poz. 1 
2. Ilie Corneliu-Gabriel 100/18.01.2008 
3. Marcu Marcel-Aurelian 891/12.04.2006 

 

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agenţi pentru servicii de investiţii 
financiare a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Sofariu Lucian-Rareș PFR02ASIF/082040 
2. Ilie Corneliu-Gabriel PFR02ASIF/402042 
3. Marcu Marcel-Aurelian PFR02ASIF/290684 

 

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

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1447 / 02.11.2010 

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

în conformitate cu prevederile art.179 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele ale art.9 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adreselor S.C. ARMAX GAZ S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.32853/21.10.2010 şi nr.33290/26.10.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 02.11.2010, 

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

Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul simplificat de ofertă privind acordarea de acţiuni angajaţilor şi membrilor conducerii 
S.C. ARMAX GAZ S.A. Mediaș. Amendamentul constă în modificarea conţinutului prospectului simplificat de ofertă privind acordarea 
de acţiuni angajaţilor şi membrilor conducerii S.C. ARMAX GAZ S.A. Mediaș astfel: 
Punctul 2.2. se modifică din: 
«Capital social: 

- valoarea capitalului social subscris și vărsat: 60.436.023,4 lei; 
- numărul de acțiuni emis: 604.360.234 de acțiuni; 
- valoarea nominală a unei acțiuni: 0,1 lei». 

în: 
«Capital social: 

- valoarea capitalului social subscris și vărsat: 61.399.768,9 lei; 
- numărul de acțiuni emis: 613.997.689 de acțiuni; 
- valoarea nominală a unei acțiuni: 0,1 lei». 

Art. 2. Celelalte caracteristici ale ofertei rămân neschimbate. 
Art. 3. Prezentul amendament va face obiectul unui anunţ care va fi adus la cunoştinţa investitorilor în aceleaşi condiţii ca şi 
prospectul simplificat privind acordarea de acţiuni angajaţilor şi membrilor conducerii S.C. ARMAX GAZ S.A. Mediaș. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1448 / 02.11.2010 

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.211 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital coroborat cu dispoziţiile art.89 alin.(1) din 



Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adreselor SSIF CARPATICA INVEST S.A. Sibiu înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30.569/27.09.2010 şi 

nr.33.099/25.10.2010, 
având în vedere Hotărârea AGEA a S.C. ROPHARMA S.A. din data de 14.09.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data 

de 02.11.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de S.C. BURSA DE 
VALORI BUCUREŞTI S.A. a acţiunilor emise de S.C. ROPHARMA S.A. Braşov. 
Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1449 / 02.11.2010 

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

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

cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
ca urmare a adresei SSIF UNICREDIT CAIB SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31988/12.10.2010, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.164/02.11.2010 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a 

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

02.11.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe BVB - piaţa RASDAQ acţiunile emise S.C. PETROM AVIATION S.A. Otopeni (CUI:487608) 
începând cu data de 05.11.2010. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

DECIZIA NR. 1450 / 02.11.2010 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanţa de 

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

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1), art.183 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cele ale art.14 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adresei SSIF CONFIDENT INVEST S.A. Bucureşti înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33293/26.10.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 02.11.2010, 

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

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică primară de vânzare de acţiuni emise de S.C. HIDRAULICA UZINA MECANICĂ 
PLOPENI S.A. Prahova în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de B.V.B., având următoarele 
caracteristici: 

- obiectul ofertei: 97.000.000 de acţiuni; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acţiune; 
- preţul maxim este de 0,125 lei/acţiune, preţul final urmând a se determina la finalul perioadei de ofertă, în conformitate cu 

procedura prevăzută în prospectul de ofertă; 
- perioada de derulare: 12.11.2010-03.12.2010; 
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. CONFIDENT INVEST S.A., precum şi la orice intermediar autorizat. 

Art. 2. Metoda de alocare în cazul suprasubscrierii acţiunilor din cadrul ofertei va fi în conformitate cu prevederile prospectului de 
ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei. 
Art. 3. S.C. HIDRAULICA UZINA MECANICA S.A. Plopeni are obligaţia de a depune la operatorul de piaţă cererea de admitere în 
termen de cel mult 30 de zile de la data de închidere a ofertei. Acţiunile emise în urma ofertei publice primare vor fi înscrise la cota 
Bursei de Valori, în baza prospectului de ofertă şi în conformitate cu reglementările Bursei de Valori. 
Art. 4. Orice modificări ale prospectului de ofertă publică primară de vânzare vor fi depuse la C.N.V.M., în vederea aprobării lor,  
în timpul derulării ofertei publice cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de închiderea ofertei. 
Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzute la art.6 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. 6. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 



DECIZIA NR. 1451 / 02.11.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.101 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.22 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.28498/02.09.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30773/29.09.2010, nr.32355/15.10.2010 şi 
nr.33558/28.10.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 02.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. În conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Fondul deschis de investiţii iFond Acţiuni va putea 
investi în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau A.O.P.C. cu caracteristicile 
prevăzute la art.76 alin.(1) lit. a) şi b), instrumente financiare derivate, incluzând şi pe cele care implică decontarea finală a unor 
fonduri băneşti, admise la cota oficială a New York Stock Exchange, NYSE Amex şi NYSE Arca, membre ale grupului  
NYSE Euronext, înregistrate în Statele Unite ale Americii şi Toronto Stock Exchange, înregistrată în Canada, autorizate şi 
supravegheate de Securities & Exchange Commission, respectiv de Ontario Securities Commission. 
Art. 2. În termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. are 
obligaţia publicării unei Note de informare a investitorilor fondului, cu privire la aprobarea de către C.N.V.M. a burselor din statele 
nemembre în care fondul poate investi în conformitate cu documentele acestuia şi transmiterea la C.N.V.M. a dovezii publicării Notei 
de informare. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1452 / 03.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere Sentinţa civilă nr.1829/F/19.09.2007 pronunţată de către Tribunalul Neamţ în Dosarul nr.582/F/2005,  

prin care împotriva debitoarei S.C. SINCON S.A. Neamţ s-a deschis procedura falimentului şi s-a desemnat lichidatorul judiciar al 
acesteia, 

având în vedere informaţiile publicate în Buletinul Insolvenţei nr.5.236/2010, potrivit cărora procedura falimentului  
S.C. SINCON S.A. este în derulare, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. SINCON S.A. Neamţ (CUI:2010302) începând cu 
data de 05.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1453 / 03.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere Sentinţa civilă nr.1829/F/19.09.2007 pronunţată de către Tribunalul Neamţ în Dosarul nr.582/F/2005,  

prin care împotriva debitoarei S.C. SINCON S.A. Neamţ s-a deschis procedura falimentului şi s-a desemnat lichidatorul judiciar al 
acesteia, 

având în vedere informaţiile publicate în Buletinul Insolvenţei nr.5.236/2010, potrivit cărora procedura falimentului  
S.C. SINCON S.A. este în derulare, 

având în vedere Decizia nr.1452/03.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. SINCON S.A. 
Neamţ, 



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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. SINCON S.A. Neamţ (CUI:2010302) începând cu  
data de 05.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR.1454 / 04.11.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.43 
alin.2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informaţiile furnizate pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr.8194/25.10.2010, prin Sentinţa nr.884/S/28.09.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 037/99/2003, s-a dispus intrarea în 
procedura falimentului, dizolvarea şi numirea lichidatorului la S.C. CENTRAL JUICE S.A. Iaşi, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. CENTRAL JUICE S.A. Iaşi (CUI:1966447) 
începând cu data de 05.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR.1455 / 04.11.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informaţiile furnizate pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr.8194/25.10.2010, prin Sentinţa nr.884/S/28.09.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 037/99/2003, s-a dispus intrarea în 
procedura falimentului, dizolvarea şi numirea lichidatorului la S.C. CENTRAL JUICE S.A. Iaşi, 

având în vedere Decizia nr.1454/04.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. CENTRAL  
JUICE S.A. Iaşi, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. CENTRAL JUICE S.A. Iaşi (CUI:1966447) începând cu data de 
05.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1456 / 04.11.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.43 
alin.2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informaţiile furnizate pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr.2483/30.03.2010, prin Sentinţa nr.164/F/01.02.2010 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, în dosarul 1068/83/2009, s-a dispus 
intrarea în procedura falimentului a S.C. STISOM S.A. Satu Mare, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. STISOM S.A. Satu Mare (CUI:643995) începând 
cu data de 08.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 



 
DECIZIA NR. 1457 / 04.11.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere informaţiile furnizate pe site-ul Ministerului Justiţiei - Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr.2483/30.03.2010, prin Sentinţa nr.164/F/01.02.2010 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, în dosarul 1068/83/2009, s-a dispus 
intrarea în procedura falimentului a S.C. STISOM S.A. Satu Mare, 

având în vedere Decizia nr.1456/04.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. STISOM S.A. 
Satu Mare, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. STISOM S.A. Satu Mare (CUI:643995) începând cu  
data de 08.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1458 / 04.11.2010 

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi art.43 
alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere Certificatul de grefă din data de 12.10.2010 emis de Tribunalul Bucureşti, conform căruia prin  

Sentinţa comercială nr.6001/04.10.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul 23328/3/2010, s-a dispus intrarea în 
procedura falimentului şi dizolvarea S.C. FECNE 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. FECNE 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. FECNE S.A. Bucureşti (CUI:369432) începând cu 
data de 09.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1459 / 04.11.2010 

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, 
având în vedere Certificatul de grefă din data de 12.10.2010 emis de Tribunalul Bucureşti, conform căruia prin Sentinţa 

comercială nr.6001/04.10.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul 23328/3/2010, s-a dispus intrarea în procedura 
falimentului şi dizolvarea S.C. FECNE S.A. Bucureşti, 

având în vedere Decizia nr.1458/04.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. FECNE 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. FECNE S.A. Bucureşti”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. FECNE S.A. Bucureşti (CUI:369432) începând cu  
data de 09.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR.1460 / 04.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. COMIXTUR S.A. Constanţa şi-a transformat 

forma juridică din S.A. în S.R.L. şi este în lichidare, 
având în vedere Sentinţa nr.3791/18.05.2009, prin care Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii simplificate 

a falimentului pentru S.C. COMIXTUR S.R.L. Constanţa 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. COMIXTUR 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. COMIXTUR S.A. Constanţa (CUI:2412245) 
începând cu data de 09.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1461 / 04.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. COMIXTUR S.A. Constanţa şi-a transformat 

forma juridică din S.A. în S.R.L. şi este în lichidare, 
având în vedere Sentinţa nr.3791/18.05.2009, prin care Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii simplificate 

a falimentului pentru S.C. COMIXTUR S.R.L. Constanţa şi a numit lichidatorul judiciar al acesteia, 
având în vedere Decizia nr.1460/04.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. COMIXTUR 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. COMIXTUR 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. COMIXTUR S.A. Constanţa (CUI:2412245) începând cu  
data de 09.11.2010 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1462 / 04.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere adresa înregistrată cu nr.33825/01.11.2010, prin care lichidatorul S.C. ROMUS S.A. Bucureşti a transmis 

la C.N.V.M. Sentinţa nr.7430/15.11.2000, prin care Tribunalul BUCUREŞTI a dispus intrarea în faliment 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. ROMUS 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. ROMUS S.A. Bucureşti (CUI:347469) începând cu 
data de 09.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1463 / 04.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere adresa înregistrată cu nr.33825/01.11.2010, prin care lichidatorul S.C. ROMUS S.A. BUCUREŞTI a 

transmis la C.N.V.M. Sentinţa nr.7430/15.11.2000, prin care Tribunalul BUCUREŞTI a dispus intrarea în faliment a şi a numit 
lichidatorul judiciar al acestei societăţi comerciale, 



având în vedere Decizia nr.1462/04.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. ROMUS 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. ROMUS 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. ROMUS S.A. Bucureşti (CUI:347469) începând cu  
data de 09.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1464 / 04.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere Încheierea din data de 09.02.2010, prin care Tribunalul Braşov a dispus intrarea S.C. UPRUC TAP-SDV 

S.A. Făgăraş în procedura simplificată a falimentului şi a numit lichidatorul judiciar al acestei societăţi comerciale, 
având în vedere Încheierea din data de 22.06.2010, publicată în BPI nr.5928/2010, prin care Tribunalul Braşov a numit 

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

S.C. UPRUC TAP-SDV S.A. Făgăraş, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. UPRUC TAP-SDV S.A. Făgăraş (CUI:12527617) 
începând cu data de 10.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1465 / 04.11.2010 

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.1341/13.10.2010, 
având în vedere Încheierea din data de 09.02.2010, prin care Tribunalul Braşov a dispus intrarea S.C. UPRUC  

TAP-SDV S.A. Făgăraş în procedura simplificată a falimentului şi a numit lichidatorul judiciar al acestei societăţi comerciale. 
având în vedere Încheierea din data de 22.06.2010, publicată în BPI nr.5928/2010, prin care Tribunalul Braşov a numit 

noul lichidator al societăţii. 
având în vedere Decizia nr.1464/04.11.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. UPRUC  

TAP-SDV S.A. Făgăraş, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  

S.C. UPRUC TAP-SDV S.A. Făgăraş, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. UPRUC TAP-SDV S.A. Făgăraş (CUI:12527617) începând cu 
data de 10.11.2010. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1466 / 04.11.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 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.5 alin.(1) lit. a), art.7 alin.(8), art.8 alin.(1), (2), (4) şi (7) și 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 UniCredit Țiriac Bank S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 31854/11.10.2010, completată prin adresa 
nr.32663/19.10.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 04.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă dobândirea, în mod direct de către UniCredit Țiriac Bank S.A. a unei participaţii calificate de 19,976% din capitalul 
social şi din totalul drepturilor de vot ale societăţii de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. 
Art. 2. În termen de maximum 60 de zile de la data emiterii prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare UniCredit 
CAIB Securities Romania S.A. București are obligaţia de a depune la C.N.V.M. documentele aferente modificării structurii 
acţionariatului ca urmare a dobândirii de către UniCredit Țiriac Bank S.A. a poziţiei menţionate, în caz contrar decizia îşi va pierde 
valabilitatea. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către UniCredit Țiriac Bank S.A. În cazul în care aceasta nu poate fi 
contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societăţii de servicii de investiţii financiare UniCredit CAIB 
Securities Romania S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1468 / 04.11.2010 

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

s-a examinat contestaţia formulată de dna Zotta Ștefania Carina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.346/03.08.2010. 
Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.28239/01.09.2010 și nr.28328/01.09.2010, dna Zotta Ștefania Carina în nume 

personal, cât și prin Cabinet de Avocat Manea Bianca Any, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.346/03.08.2010 
prin care s-a dispus sancţionarea petentei în calitate de Conducător al SSIF BFOREX GLOBAL TRADING cu amendă în valoare de 
4.500 de lei, retragerea autorizației de conducător și interzicerea pentru o perioadă de un an, a desfășurării activităților și serviciilor 
ce cad sub incidența Legii nr.297/2004. 

Contestația este nefondată 
Având în vedere calitatea deținută în cadrul SSIF BFOREX GLOBAL TRADING S.A., petenta trebuia să depună toate 

diligențele necesare în vederea respectării întocmai a prevederilor legale cât și a obligațiilor ce îi incumbau în această calitate, chiar 
dacă a fost exercitată doar o perioadă scurtă de timp. 

Răspunderea acesteia în calitatea de conducător SSIF poate fi atrasă având în vedere că, potrivit celor constatate, în 
această perioadă dna Zotta Ștefania Carina a arătat neglijență în exercitarea activității de conducere și supraveghere a societății, 
respectiv în ceea ce privește: formularistica utilizată de SSIF(conținut document de prezentare, cerere deschidere cont, contract de 
intermediere); raportul privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate aferent lunii ianuarie 2010; rapoartele privind tranzacţiile 
cu instrumente financiare efectuate în afara pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare (au avut loc astfel de 
tranzacții în datele: 14.01.2010, 15.01.2010,19.01.2010,20.01.2010, 21.01.2010, 22.01.2010, 27.01.2010, 28.01.2010, 29.01.2010, 
03.02.2010, 04.02.2010, 05.02.2010 și 08.02.2010, date la care petenta se afla în exercițiul funcțiunii); prestarea de către SSIF a 
serviciului de custodie a fondurilor unui client fără a avea în acest sens un contract în formă scrisă (clientul a depus sume de bani în 
perioadele 09-16.12.2009 și 05-08.02.2010 și a efectuat tranzacții în perioada 09.12.2009-18.03.2010, inclusiv în perioada în care 
petenta se afla în exercițiul funcțiunii). 

Încălcarea dispozițiilor Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 emis în aplicarea acesteia, constatate 
de Corpul de control al C.N.V.M. cu ocazia controlului tematic efectuat la SSIF BFOREX GLOBAL TRADING S.A. constituie atingeri 
grave aduse legislației pieței de capital. 

În desfășurarea activității, SSIF BFOREX GLOBAL TRADING S.A., prin organele sale de conducere avea obligaţia 
respectării cu stricteţe a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea legii pieţei de capital și a obiectului de activitate autorizat. 

Conform dispozițiilor art.14 alin.(2) din Legea nr.297/2004, conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive 
şi/sau hotărârilor organelor statutare ale SSIF, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia şi sunt 
investite cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului iar potrivit dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006, 
conducătorii SSIF sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor şi procedurilor SSIF. 

Potrivit prevederilor art.84 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, persoanele numite în funcţia de conducători sunt 
responsabile pentru asigurarea de către societate a obligaţiilor stabilite. 

Potrivit dispozițiilor aceluiași articol, conducătorii trebuie să evalueze şi să verifice periodic, eficacitatea politicilor, măsurilor 
şi procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligaţiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament şi să 
dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficienţelor. 

Potrivit dispozițiilor art.271 din Legea nr.297/2004, încălcarea prevederilor acestei legi și a reglementărilor adoptate în 
aplicarea ei se sancționează administrativ, disciplinar, contravențional sau penal, după caz. 

Menționăm că nerespectarea prevederilor art.272 din Legea nr.297/2004 constituie contravenție, iar potrivit dispozițiilor 
art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.2 și 3, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 se sancționează cu amendă în limitele prevăzute 
la art.276 lit. b) din același act normativ, iar în funcție de gradul de pericol social al faptei săvârșite, se pot aplica sancțiuni 
contravenționale complementare, respectiv retragerea autorizației și interdicția temporară a desfășurării unor activități și servicii ce 
cad sub incidența legii pieței de capital. 

Potrivit prevederilor art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, C.N.V.M. poate aplica sancţiuni persoanelor fizice cărora, în 
calitate de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercitând cu titlu 
profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenţie pentru că, deşi puteau şi trebuiau să 
prevină săvârşirea ei, nu au făcut-o. 

Responsabilitatea petentei este fundamentată, potrivit dispoziţiilor art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pe ideea unei 



culpe proprii în supraveghere, constând în faptul că aceasta, deşi putea şi trebuia să prevină săvârşirea faptelor, nu a făcut-o. 
În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și 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 04.11.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Zotta Ștefania Carina în nume personal, cât și prin Cabinet de Avocat Manea 
Bianca Any împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.346/03.08.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.346/03.08.2010, ca temeinică și legală. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 346 / 03.08.2010 

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, 
ţinând cont de rezultatele controlului tematic efectuat la SSIF Bforex Global Trading S.A. și anume: 

1. Din analiza dosarului unui client care efectuează tranzacții pe piața administrată de S.C. BMFMS S.A., s-au constatat următoarele: 
 documentul de prezentare al SSIF BFOREX Global Trading S.A. nu conţine informaţia referitoare la locurile („trading venues”) unde sunt 

executate tranzacțiile (piața reglementată) prevăzută la art.110 alin.(2) lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
 cererea de deschidere de cont nu conține rubrica referitoare la deţinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, încălcându-se parțial 

prevederile art.113 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
 contractul de intermediere nu conţine clauzele menţionate la art.195 lit. c), f) coroborat cu art.211 alin.(1) şi la art.211 alin.(2) lit. a)-e) din 

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 
2. SSIF BFOREX Global Trading S.A. a transmis cu întârziere raportul privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate aferent lunii ianuarie 

2010, încălcându-se prevederile art.153 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 
3. Luând în considerare serviciile de investiții autorizate de C.N.V.M. prin Decizia nr.1944/03.10.2008, echipa de control constată că veniturile 

(aferente tranzacțiilor cu perechi valutare) încasate de la Bforex LTD de către SSIF BFOREX Global Trading S.A. cât și înregistrate în 
contabilitatea societății în contul 7045, reprezintă fonduri aferente unei activități ce excede atât obiectului de activitate autorizat de C.N.V.M., 
precum și serviciilor de investiții financiare prevăzute în cadrul OUG nr.99/2006 cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere faptul 
că SSIF BFOREX Global Trading S.A. a prestat activități ce exced obiectului de activitate autorizat, se constată încălcarea prevederilor art.9 din 
Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 

4. Având în vedere că: 
 SSIF BFOREX Global Trading S.A. a efectuat activităţi constând în custodia fondurilor aparținând clienților care tranzacționează perechi 

valutare în cadrul platformei administrate de Bforex LTD (perechile valutare nu sunt instrumente financiare în sensul definit la art.7 alin.(1) 
pct.14^1 din OUG nr.99/2006 cu modificările și completările ulterioare); 

 SSIF BFOREX Global Trading S.A. a intermediat tranzacții cu perechi valutare realizate în numele și pe contul clienților săi pe platforma 
administrată de Bforex LTD activitate ce nu reprezintă prestarea de servicii de investiții financiare așa cum sunt acestea definite la art.5 
alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 cu 
modificările și completările ulterioare, activităţi care exced obiectului de activitate autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1944/03.10.2008; 

 conform art.5 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, doar serviciile de investiții financiare menționate la acest 
articol sunt reglementate de C.N.V.M.; 

 conform art.6 din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, societățile de servicii de investiții financiare au obiect de 
activitate exclusiv și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.; 

 conform art.8 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, una dintre condițiile de autorizare a unei societăți 
de servicii de investiții financiare este ca obiectul de activitate să fie exclusiv prestarea de servicii de investiții financiare, 

se constată că SSIF BFOREX Global Trading S.A. a încălcat prevederile art.9 din Legea 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
deoarece avea obligația de a respecta condițiile de autorizare pe toată durata desfășurării activității și nu a făcut-o. 

5. Din analiza dosarului unui client care a tranzacționat CFD-uri pe platforma administrată de Bforex LTD, s-au constatat următoarele: 
 documentul de prezentare al SSIF BFOREX Global Trading S.A. nu conţine: 

• informaţiile referitoare la locurile („trading venues”) unde sunt executate tranzacțiile (piața reglementată) și comisioanele şi tarifele, taxele şi 
impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art.119 prevăzute la art.110 alin.(2) lit. m) și n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

• informaţiile prevăzute la art.118 alin.(2) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
 cererea de deschidere de cont nu conține informațiile referitoare la deţinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, încălcându-se 

parțial prevederile art.113 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 
 contractul de intermediere nu conţine: 

• informații referitoare la comisioanele și tarifele, taxele și impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art.119, încălcându-se astfel 
parțial prevederile art.112 alin.(1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

• informații referitoare la cursul de schimb valutar şi condiţiile în care clientul poate refuza acest curs, încălcându-se astfel prevederile art.112 
alin.(1) lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

6. SSIF BFOREX Global Trading S.A. nu a transmis la C.N.V.M. rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare efectuate în afara pieţelor 
reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare, încălcându-se prevederile art.149 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.32/2006. 

7. SSIF BFOREX Global Trading S.A. nu a făcut dovada că veniturile încasate de la Bforex LTD sunt aferente doar tranzacțiilor efectuate cu 
perechi valutare și nu provin din tranzacții efectuate cu CFD-uri, nu a transmis raportări lunare privind veniturile obţinute din activităţi autorizate 
de C.N.V.M. şi nu a achitat cota aferentă acestora, încălcând astfel prevederile art.10 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 cu 
modificările și completările ulterioare. 

8. SSIF BFOREX Global Trading S.A. a prestat serviciul de custodie a fondurilor unui client fără a avea în acest sens un contract în formă scrisă, 
încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 



9. Având în vedere faptul că, în cadrul site-ului www.bforex.com, varianta în limba română: 
 în secțiunea „licențe”, la prezentarea firmei de investiții autorizată în România, sunt prezente date de identificare ale SSIF Bforex Global 

Trading S.A., respectiv numărul de înregistrarea în Registrul C.N.V.M. (PJR01SSIF/400077), precum și informații cu privire la faptul că 
„C.N.V.M. este instituţia de reglementare a serviciilor financiare din România”; 

 în secțiunea referitoare la datele de contact ale societății prin care Bforex LTD activează pe piața de capital din România sunt prezente datele 
de contact ale SSIF Bforex Global Trading S.A., 

precum și faptul că, inclusiv în antetul adresei prin care au fost transmise observațiile la raportul de control este prezent domeniul bforexglobal.ro, 
acesta reprezentând link spre site-ul www.bforex.com varianta în limba română, 

se constată că SSIF BFOREX Global Trading S.A. dispune de o pagina de web, unde prin informațiile eronate afișate în cadrul acesteia 
pot induce în eroare investitorii în luarea unei decizii de tranzacţionare, încălcându-se astfel prevederile art.105 alin.(8) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Zotta Ștefania Carina care, în calitate de conducător al SSIF Bforex Global 
Trading S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.18/06.01.2010), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, putea şi trebuia să prevină faptele descrise. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) și d) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată şi modificată prin  
Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și c) pct.2 și 3, art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din  
Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.2 și 3, art.228 alin.(2) și (3) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.16 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 republicat, 

în baza analizei efectuate de către direcţiile de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 02.08.2010, C.N.V.M. a 
hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 4.500 de lei, retragerea autorizaţiei de conducător și interzicerea, pentru o perioadă de 
un an, a desfăşurării activităţilor şi serviciilor ce cad sub incidenţa Legii nr.297/2004, dna Zotta Ștefania Carina, în calitate de conducător al 
SSIF Bforex Global Trading S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.18/06.01.2010). 
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 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. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Zotta Ștefania Carina şi SSIF Bforex Global Trading S.A. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data emiterii ei şi se publică în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

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

DECIZIA NR. 1469 / 05.11.2010 
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 cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.1565/15.10.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32893/21.10.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a doamnei Iacob Carmen-Daniela, acordată de 
C.N.V.M. prin Decizia nr.2036/22.10.2008 poz. 1, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter şi corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/222111, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent 
pentru servicii de investiţii financiare, a doamnei Iacob Carmen-Daniela. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1470 / 05.11.2010 

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.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 



în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare şi ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
Cluj-Napoca, prin adresa nr.1565/15.10.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32893/21.10.2010, 

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

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului Tumurug Ciprian-Ionel prin 
Decizia C.N.V.M. nr.1872/23.09.2008, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter şi corp B, jud. Cluj. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/220372, reprezentând înregistrarea domnului Tumurug Ciprian-Ionel în 
calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societăţii de servicii de investiţii financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată şi 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăţi de servicii de investiţii financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizaţiei. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1471 / 05.11.2010 

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

investiţii financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

Cluj-Napoca nr.1566/15.10.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32892/21.10.2010, completată prin adresa nr.33906/01.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL 
INVEST S.A. Cluj-Napoca, ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcționare pentru următorul sediu secundar (sucursală): 

- Iași, Splai Bahlui nr.24, mal drept, bl.C1, sc.D, ap.2, jud. Iași. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. 
copia certificatului de înregistrare menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de 
organizare şi funcţionare menţionate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1472 / 05.11.2010 

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

în temeiul art.1 alin.(3), art.125, art.133, art.134 alin.(1) şi (2), precum şi art.136 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa 
de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) şi art.26 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind pieţele 
reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, 

analizând solicitarea S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.13636/30.04.2010, completată cu adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31885/12.10.2010 (32314/15.10.2010) şi 
nr.31893/12.10.2010, 

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din şedinţa din data de 03.11.2010,  

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

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului nr.3 privind organizarea şi funcţionarea pieţei reglementate de instrumente financiare 
derivate administrate de S.C. BMFM S.A. Sibiu, aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, cu modificările ulterioare,  
cu amendamente. 
Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din regulamentul menţionat la art.1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă 
din prezenta decizie. 



Art. 3. S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu are obligaţia să republice regulamentul menţionat la art.1. 
Art.4. Orice modificare a regulamentului menţionat la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1472/05.11.2010 

 
 
 

Modificări la Regulamentul nr.3 privind organizarea şi funcţionarea pieţei reglementate de instrumente financiare derivate  
administrate de S.C. BMFM S.A. Sibiu 

1. Art. 8. va avea următorul cuprins: 
„Art. 8. (1) Pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate administrată de S.C. BMFM S.A., se tranzacţionează contracte futures, 
contracte financiare pentru diferenţă şi opţiuni, având diferite active suport. 
(2) Clauzele standardizate ale contractelor futures, contractelor financiare pentru diferenţă şi opţiunilor sunt aprobate de către Consiliul de 
Administraţie al S.C. BMFM S.A. Sibiu şi sunt supuse înregistrării la C.N.V.M.” 
 

2. Alin.(9) ale art.20 va avea următorul cuprins: 
„(9) În situaţia în care un intermediar încheie cu un client un contract de prestări servicii financiare care prevede transmiterea de către client către 
intermediar a ordinelor prin intermediul modulului «client» al sistemului electronic de tranzacţionare al S.C. BMFM S.A. Sibiu, intermediarul va 
deschide în sistemul electronic de tranzacţionare conturi separate pentru fiecare client şi va comunica clienţilor userul şi parolele de acces la 
modulul «client».” 
 

3. Alin.(10) şi (11) ale art.20 se abrogă. 
 

4. Alin.(12), (13) şi (15) ale art.20 vor avea următorul cuprins: 
„(12) În situaţia în care contractul dintre intermediar şi client menţionat la alin.(9) este reziliat, intermediarul va anula userul şi parolele de acces 
pentru clientul respectiv. 
(13) Intermediarii menţionaţi la alin.(9) vor modifica periodic parolele de acces ale clienţilor la modulul «client» al sistemului electronic de 
tranzacţionare al S.C. BMFM S.A. Sibiu. 
(…) 
(15) După primirea ordinelor de tranzacţionare menţionate la alin.(14), brokerul activ al intermediarului va verifica dacă acestea îndeplinesc 
condiţiile necesare pentru a putea fi executate.” 
 

5. Lit. h) a alin.(1) al art.21 va avea următorul cuprins: 
„h) nerespectarea obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute la art.29 şi 30 din prezentul regulament.” 
 

6. Lit. g) a alin.(1) al art.22 va avea următorul cuprins: 
„g) ca sancţiune, pentru încălcarea obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute la art.29 şi 30 din prezentul regulament, dacă participantul a fost suspendat 
în ultimii 2 ani pentru aceleaşi fapte.” 
 

7. După art.34 se introduce un nou articol, art.341, cu următorul cuprins: 
„Art.341 (1) S.C. B.M.F.M. S.A. are dreptul de a iniţia investigaţii la sediile participanţilor pentru probleme care privesc încălcarea regulamentelor 
pieţei reglementate de instrumente financiare derivate administrate de S.C. BMFM S.A. 
(2) Investigaţiile specificate la alin.(1) sunt întreprinse de către angajaţii S.C. BMFM S.A., nominalizaţi prin decizia Directorului General. 
(3) În cadrul investigaţiilor efectuate la sediile unui Participant, angajaţii participantului respectiv sunt obligaţi să prezinte angajaţilor  
S.C. BMFM S.A. orice documente solicitate de aceştia referitoare la activitatea de tranzacţionare desfășurată de respectivul participant în cadrul 
pieţei reglementate de instrumente financiare derivate administrată de S.C. BMFM S.A.” 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
ATESTAT NR. 161 / 02.11.2010 

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

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate de următoarea instituţie de 
credit autorizată de către Financial Services Commission, 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 nr.161/02.11.2010 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat INCM 

Denumire instituţie 
de credit din alte 

state membre (INCM) 

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 
Commission 

Lloyds TSB Bank 
(Gibraltar) Limited 

PJM01INCMGIB0109 
323 Main Street, PO Box 1252, 
Gibraltar 

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

 

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

ATESTAT NR. 162 / 02.11.2010 
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) și de către Danish Financial Supervisory Authority; 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prestate de următoarele firme de 
investiţii autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA) și de către Danish Financial Supervisory Authority înscrise 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.162/02.11.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții din state 

membre (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) 

Hoare Capital Markets 
LLP 

PJM01FISMGBR0836 
Lansdowne House,57 Berkeley 
Square, Londra, W1J 6ER 

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

2. 
Danish Financial 
Supervisory Authority 

Gwt Fondsmaeglerselskab 
A/S 

PJM01FISMDNK1060 
Kronprinsessegade 54A, 3 1306 
København K, Danemarca 

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

 

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

ATESTAT NR. 163 / 02.11.2010 
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 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiţii autorizate de către 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.163/02.11.2010 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții din state 

membre (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) 

Kenmar Global 
Investment Management 
(UK) Limited 

PJM01FISMGBR1097 
Green Farm House, Tilsworth 
Road, Stanbridge, Leighton 
Buzzard, Bedfordshire, LU7 9HT 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

BNP Paribas Investment 
Partners UK Limited 

PJM01FISMGBR1098 
5 Aldermanbury Square, Londra, 
EC2V 7BP 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

John Lamb LLP PJM01FISMGBR1099 
34 Southwark Bridge Road, 
Londra, SE1 9EU 

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

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Matrix Corporate Capital 
LLP 

PJM01FISMGBR1100 1 Vine Street, Londra, W1J 0AH 
art.7 alin.(1), pct.6 lit. A - a), b), c), e), g) şi 
lit. B - b), c), d), e) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ATESTAT NR. 164 / 02.11.2010 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.21/29.06.2010 prin care s-a aprobat anunţul prin care S.C. OMV PETROM S.A. 

Bucureşti şi-a exprimat intenţia privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor S.C. PETROM AVIATION S.A. Otopeni, 
ca urmare a adresei SSIF UNICREDIT CAIB SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31988/12.10.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

02.11.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acţionarilor S.C. PETROM AVIATION S.A. 
Otopeni în conformitate cu dispoziţiile art.206 din Legea nr.297/2004. 
Art. 2. Acţionarii care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor pe care le deţin la S.C. PETROM AVIATION S.A. Otopeni vor putea 
oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 0,244 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de 
S.C. OMV PETROM S.A. în favoarea acestora la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. Bucureşti. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

ATESTAT NR. 165 / 03.11.2010 
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 prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu prevederile art.44 lit. a) 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 solicitarea doamnei Anca Moldoveanu, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32937/21.10.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 02.11.2010,  

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

Art. 1. Se recunoaşte experienţa profesională a doamnei Anca Moldoveanu şi se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent 
pentru servicii de investiții financiare. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 166 / 03.11.2010 

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

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu prevederile art.44 lit. a) 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 solicitarea doamnei Anca Moldoveanu, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32937/21.10.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţiile de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 02.11.2010,  

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

Art. 1. Se recunoaşte experienţa profesională a doamnei Anca Moldoveanu şi se echivalează cu cea corespunzătoare pentru 
consultant de investiții. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



ATESTAT NR. 167 / 05.11.2010 
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 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 Central Bank of Ireland, 
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 firmă de investiţii 
autorizată de către Central Bank of Ireland înscrisă 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.167/05.11.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiţii din state 

membre (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. 
Central Bank of 
Ireland 

J&E Davy t/a Davy PJM01FISMIRL0689 
Davy House, 49 Dawson 
Street, Dublin 2, Irlanda 

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

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ATESTAT NR. 168 / 05.11.2010 

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 anexa parte 
integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

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

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.168/05.11.2010 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat INCM 

Denumire instituţie 
de credit din alte 

state membre (INCM) 

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) 

Dresdner Kleinwort 
Limited 

PJM01INCMGBR0073 
PO Box 52715, 30 Gresham 
Street, Londra, EC2P 2XY 

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

 

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

ATESTAT NR. 169 / 05.11.2010 
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), Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF), Irish Financial Services Regulatory Authority, 

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 către Financial Services Authority UK 
(FSA), Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Irish Financial Services Regulatory Authority prevăzute în anexă, 
parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.169/05.11.2010 

 

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) 

Bechtel Financing 
Services Limited 

PJM01FISMGBR1101 
11 Pilgrim Street, Londra, 
EC4V 6RN 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Toyota Tsusho 
Metals Limited 

PJM01FISMGBR1102 
63 Queen Victoria Street, 
Londra, EC4N 4UA 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Blenheim Capital 
Services LTD 

PJM01FISMGBR1103 
Level 2, 3 Sheldon Square, 
Londra, W2 6HY 

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

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Venn Partners LLP PJM01FISMGBR1104 
1 Berkeley Street, Londra, 
W1J 8DJ 

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

5. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Agora Microfinance 
Partners LLP 

PJM01FISMGBR1105 
6 Duke Street, St. James, 
Londra, SW1 6BN 

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

6. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Yukihiko Aoki PJM01FISMGBR1106 
14 Red Lion Square, 
Holborn, Londra, WC1R 4QF 

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

7. 
Commission de 
Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) 

UBS (Luxembourg) 
S.A. 

PJM01FISMLUX1107 
33A avenue J.F. Kennedy, 
L-1855, Luxemburg 

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

8. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Hudson Advisors 
Europe Limited 

PJM01FISMGBR1108 
1 Finsbury Market, Londra, 
EC2A 2BN 

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

9. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Bluefin Wealth 
Management Limited 

PJM01FISMGBR1109 
1 Aldgate, Londra,  
EC3N 1LP 

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

10. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

North Sea Partners 
LLP 

PJM01FISMGBR1110 
17 Hill Street, Londra,  
W1J 5LJ 

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

11. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

PGR Capital LLP PJM01FISMGBR1111 
Liberty House, 222 Regent 
Street, Londra, WIB 5TR 

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

12. 
Irish Financial Services 
Regulatory Authority 

Guggenheim Partners 
Europe Limited 

PJM01FISMIRL1112 
South Dock House, Hanover 
Quay, Dublin 2, Irlanda 

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

13. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Brown Vanneck 
Partners LLP 

PJM01FISMGBR1113 
1 Berkeley Street, Londra, 
W1J 8DJ 

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

14. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Fundsmith LLP PJM01FISMGBR1114 
33 Cavendish Square, 
Londra, W1G 0PW 

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

15. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Westerby Investment 
Management Limited 

PJM01FISMGBR1115 
15 Andover Street, Leicester, 
Leicestershire, LE2 0JA 

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

16. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Moelis & Company 
UK LLP 

PJM01FISMGBR1116 
4th Floor, Condor House, 
5-10 St Paul's Churchyard, 
Londra, EC4M 8AL 

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

 

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

ATESTAT NR. 170 / 05.11.2010 
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 Market Authority (FMA), 

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

Art. unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarei instituții de credit autorizată de către Financial Market Authority 
(FMA) prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.170/05.11.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat INCM 

Denumire instituţie de 
credit din alte state 

membre (INCM) 

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 Market 
Authority (FMA) 

Raiffeisen Bank 
International AG 

PJM01INCMAUT0144 
Am Stadtpark 3, 
1030 Wien, Austria 

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) 

 

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

AVIZ NR. 45 / 04.11.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.101 alin.(1) şi art.114 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
conform prevederilor art.185 alin.(1) lit. e) şi art.212 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi 

funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.2 lit. d), art.8 şi art.9 din Instrucţiunea C.N.V.M. nr.2/2006 emisă în aplicarea prevederilor 

art.185 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a 
investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 

în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.8 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public 
al C.N.V.M., 

în conformitate cu prevederile Instrucţiunii C.N.V.M. nr.2/2009 privind procedura de subscriere şi răscumpărare a titlurilor 
de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet, 

în conformitate cu prevederile art.22 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.29514/14.09.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31171/04.10.2010, nr.31779/11.10.2010, 
nr.32355/15.10.2010, nr.32826/20.10.2010 şi nr.34150/03.11.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 04.11.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. (1) Se înregistrează Fondul închis de investiţii Sectorial iFond Gold, administrat de S.A.I. Intercapital Investment  
Management S.A. şi având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv 
(A.O.P.C.) specializate în investiţii în acţiuni. 
Art. 2. Se înscrie Fondului închis de investiţii Sectorial iFond Gold în Registrul C.N.V.M. - Secţiunea Fonduri închise de investiţii din 
România, cu numărul CSC08FIIR/400020. 
Art. 3. În conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Fondul închis de investiţii Sectorial iFond Gold va putea 
investi în valori mobiliare şi instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange, NYSE Amex şi 
NYSE Arca, membre ale grupului NYSE Euronext, înregistrate în Statele Unite ale Americii şi Toronto Stock Exchange, înregistrată 
în Canada, autorizate şi supravegheate de Securities & Exchange Commission, respectiv de Ontario Securities Commission. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
 


